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অত্যাচযারী কযাফেরফের েনুিয়যাফতই শযানতি অনিবযার্য
আদনানমারুফ

যে কাফেররা মুসলমানফের উপর অত্াচার 
কফরফে বা করফে তারা একদেন না 
একদেন শাদতি পাফবই। আল্াহ তায়ালা 

ওয়াো কফরফেন, দতদন েুদনয়াফতই তাফের শাদতি দেফবন, 
তাফের শাদতি দেফয় মাজলুম মুসলমানফের হৃেয় প্রশান্ত 
করফবন, আর আল্াহ তায়ালার প্রদতশ্রুদতর ব্দতক্রম 
ঘফে না, আল্াহ তায়ালা বফলন, 
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اْلَْشَهاُد ِإنَّ لَنـَْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِف اْلََياِة الدُّ
“দনদচিতভাফব যজফন যরখ, আদম আমার রাসূলগণফক 
এবং মুদমনফেরফক পাদ্থিব জীবফনও সাহাে্ কদর এবং 
যসই দেনও করফবা, যে দেন সাক্ীগণ োঁদিফয় োফব।”
(সূরা গাফির, ৫১)

এ আয়াফতর অধীফন ইমাম ইবফন কাসীর রহ. অত্ন্ত 
চমৎকার হৃেয়-জুিাফনা আফলাচনা কফরফেন, যস 
আফলাচনা ভাইফের সাফ্ যশয়ার করার জন্ই এ 
যলখার অবতারণা। ইবফন কাসীর রহ. বফলন,
إن تعاىل:  قوله  عند  تعاىل،  بن جرير، رمحه هللا  أبو جعفر  أورد   قد 
فقال: قد علم الدنيا{ سؤاال  الياة  آمنوا ف   لننصر رسلنا والذين 
 أن بعض النبياء، عليهم الصالة والسالم، قتله قومه ابلكلية كيحىي
 وزكراي وشعياء، ومنهم من خرج من بني أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم،
 وإما إىل السماء كعيسى، فأين النصرة ف الدنيا؟ مث أجاب عن ذلك
 جبوابني : أحدمها: أن يكون اخلرب خرج عاما، واملراد به البعض، قال:
هلم االنتصار  ابلنصر  املراد  يكون  أن  الثاين:  اللغة.  سائغ ف   وهذا 
 ممن آذاهم، وسواء كان ذلك حبضرهتم أو ف غيبتهم أو بعد موهتم،
بقتلة حيىي وزكراي وشعياء، سلط عليهم من أعدائهم من  كما فعل 
النمروذ أخذه هللا أخذ عزيز  أهاهنم وسفك دماءهم، وقد ذكر أن 
 مقتدر، وأما الذين راموا صلب املسيح، عليه السالم، من اليهود،
 فسلط هللا عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم، وأظهرهم هللا عليهم. مث
 قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مرمي إماما عادال وحكما مقسطا،
اليهود، ويقتل اخلنزير، ويكسر الدجال وجنوده من   فيقتل املسيح 
 الصليب، ويضع اجلزية فال يقبل إال اإلسالم. وهذه نصرة عظيمة،
عباده ينصر  أنه  وحديثه:  الدهر  قدمي  ف  خلقه  ف  سنة هللا   وهذه 

البخاري أعينهم ممن آذاهم، ففي صحيح  الدنيا، ويقر   املؤمنني ف 
 عن أيب هريرة، رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه
 قال: “يقول هللا تعاىل: من عادى يل وليا فقد ابرزين ابلرب”. وف
 الديث اآلخر: “إين لأثر لوليائي كما يثأر الليث الرب”؛ وهلذا
 أهلك تعاىل قوم نوح وعاد ومثود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأهل
الق. وأجنى الرسل وخالف   مدين، وأشباههم وأضراهبم ممن كذب 
 هللا من بينهم املؤمنني، فلم يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين، فلم

.يفلت منهم أحدا

قوما أو  فيقتلونه،  قوم  إىل  قط  رسوال  هللا  يبعث  مل  السدي:   قال 
حىت القرن  ذلك  فيذهب  فيقتلون،  الق  إىل  يدعون  املؤمنني   من 
 يبعث هللا هلم من ينصرهم، فيطلب بدمائ هم ممن فعل ذلك هبم ف
 الدنيا. قال: فكانت )10( النبياء واملؤمنون يقتلون ف الدنيا، وهم
 منصورون فيها)تفسري ابن كثري ت سالمة 7/150 دار طيبة للنشر

والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ

“ইমাম ইবফন জারীর তবারী রহ. এ আয়াফতর তােসীফর 
একদে প্রশ্ন উত্াপন কফরন, দতদন বফলন, (কুরআন-
সুন্াহ হফত) দনদচিতরূফপ জানা যগফে যে, যকান যকান 
নবীফক তার যগাত্র হত্া কফর যেফলফে, যেমন ইয়াহইয়া 
ও োকাদরয়া আলাইদহস সালাম। যকান নবী তার 
জাদতফক যেফি দহজরত কফরফেন। ইসা আলাইদহস 
সালাম আকাফশ চফল যগফেন। তাহফল েুদনয়াফত আল্াহ 
তায়ালা তাফের সাহাে্ করফলন যকা্ায়?

এরপর তিতি এ প্রশ্নের উত্তশ্র বশ্েি, আয়াশ্ি ‘সাহায্য 
করশ্বি’ এর দ্ারা উশ্দেশ্য হশ্ো, যারা িবী ও মুতমিশ্ের 
কষ্ট তেশ্য়শ্ে িাশ্ের পক্ষ থেশ্ক তিতি কাশ্েরশ্ের উপর 
প্রতিশ্শাধ তিশ্বি। িশ্ব এই প্রতিশ্শাধ মাজেুমশ্ের 
জীবদেশায়ও হশ্ি পাশ্র তকংবা িাশ্ের মৃিু্যর পর, িাশ্ের 
উপতথিতিশ্িও হশ্ি পাশ্র তকংবা িাশ্ের তহজরি কশ্র চশ্ে 
যাওয়ার পর।

০৪

আল-কুরআন



(যারা অি্যাচার কশ্রশ্ে িাশ্ের উপরও আযাব আসশ্ি 
পাশ্র তকংবা িাশ্ের উত্তরসূতরশ্ের উপর, যারা পূব্বসূতরশ্ের 
অি্যাচাশ্র সন্তুষ্ট এবং সুশ্যাগ থপশ্ে তিশ্জরাও 
অি্যাচাশ্রর ইচ্া থপাষণ কশ্র)

এই প্রদতফশাধ গ্রহফণর দনদমফতেই দতদন োকাদরয়া ও 
ইয়াহইয়ার হত্াকারীফের তাফের শত্রুফের চাদপফয় 
দেফয়ফেন, োরা তাফের লাদছিত কফরফে, তাফের 
হত্া কফরফে। বণথিনা করা হয়, আল্াহ তায়ালা 
(ইবরাহীফমর দহজরফতর পর ইবরাহীমফক আগুফন 
দনফক্পকারী বােশাহ) নমরুেফক কদিন শাদতি 
দেফয়ফেন। আর যে ইহুেীরা ই স া আ ল া ই দ হ স 
সালামফক শূলীফত চিাফত 
যচফয়দেফলা, আল্াহ তায়ালা 
তাফের উপর যরামানফের 
চাদপফয় দেফয়ফেন, োরা 
তাফের লাদছিত ও অপেস্থ 
কফরফে। অতঃপর 
দকয়ামফতর পূফবথি ইসা 
আলাইদহস সালাম আসমান 
হফত অবতরণ কফর োজ্াল 
ও তার বাদহনী ইহুেীফের 
হত্া করফবন। দতদন শুকর 
হত্া করফবন, কু্রশ যভফগে 
যেলফবন এবং দজেয়ার 
দবধান রদহত কফর দেফবন। 
োরাই ইসলামগ্রহণ করফব 
না তাফের সবাইফক দতদন 
(পাইকারীহাফর) হত্া 
করফবন। এরফচফয় বি 
প্রদতফশাধ আর কী হফত 
পাফর? 

বস্তুত, এোই আল্াহ 
তায়ালার দচরস্থায়ী রীদত, 
দতদন তার প্রদত দবশ্াস স্থাপনকারী বান্াফের সাহাে্ 
কফরন, োরা তাফের উপর অত্াচার কফরফে তাফের 
শাদতি দেফয় দতদন মুদমনফের চকু্ শীতল কফরন। সদহহ 
বুখারীফত আবু হুরাইরা রাদে. এর সূফত্র বদণথিত হাদেফস 
এফসফে, “যে আমার যকান বনু্র সাফ্ শত্রুরা কফর 
যস প্রকাফশ্ আমার সাফ্ েুদ্ধ যঘাষণা কফর”। অপর 
হাদেফস এফসফে, “আদম আমার বনু্ফের জন্ প্রদতফশাধ 
গ্রহণ কদর যেমদনভাফব ক্ীপ্ত দসংহ প্রদতফশাধ গ্রহণ 
কফর। এজন্ই আল্াহ তায়ালা নুহ ও লুত আলাইদহস 
সালাফমর যগাত্র, আে ও সামুে জাদত, মােয়ানবাসী সহ 
আফরা োরা হফকর দবফরাধীতা কফরফে, নবীফের দম্্া 

প্রদতপন্ কফরফেন তাফের সকলফক শাদতি দেফয়ফেন, 
কাউফক োফিনদন। দকন্তু তাফের মধ্ হফত মুদমনফের 
মুদতি োন কফরফেন, যকান মুদমনফক ধ্ংস কফরনদন।
সুদ্ী রহ. বফলন, আল্াহ তায়ালা েখনই যকান নবী বা 
মুদমনফের যকান েলফক কাফেরফের দনকে োওয়াফতর 
জন্ যপ্ররণ কফরফেন আর তারা তাঁফের হত্া কফরফে, 
যতা যসই প্রজন্ম যশষ হওয়ার পূফবথিই আল্াহ তায়ালা 
তাঁফের পক্ হফত প্রদতফশাধ গ্রহফণর জন্ কাউফক 
যপ্ররণ কফরন। তাই রাসূলগণ েুদনয়াফত দনহত হফলও 
তারা দবজয়ী, সাহাে্প্রাপ্ত। (তােসীফর ইবফন কাসীর, 
৭/১৫০)

এখাফন লক্ণীয় যে, পূবথিবতথিী 
নবী-রাসূল ও তাফের 
অনুসারীফের উপর যে 
কাফেররা অত্াচার কফরফে, 
আল্াহ তায়ালা অদধকাংশ 
সময়ই েুই পদ্ধদতফত 
তাফেরফক শাদতি দেফয়ফেন, 
হয়ফতা তাফের উপর অন্ 
যকান কাফেরফক চাদপফয় 
দেফয়ফেন, দকংবা আসমানী 
গেব নাদেল কফরফেন। 
যেফহতু পূবথিবতথিী অদধকাংশ 
নবীফের শদরয়ফতই দজহাে 
দেফলা না তাই তাফের 
শাদতির জন্ এ ধরফণর 
ব্বস্থা দেল।

তকন্তু উম্মশ্ি মুসতেমার 
উপর থয কাশ্েররা 
অি্যাচার করশ্ব িাশ্ের 

থক্ষশ্রে আল্াহ িায়াোর 
রীতি হশ্ো, আল্াহ 

িায়াো সাধারণি এই উম্মশ্ির 
মুজাতহতেশ্ির হাশ্িই িাশ্ের শাততি থেি। এশ্ি মাজেূম 
মুসেমািশ্ের অতধক হৃেয় প্রশাততি োভ কশ্র। 
ইসোশ্ম তজহাে তবধাি োকার এটিও একটি বড় 
তহকমি। পূব্ব িুরককিতিাশ্ির মুসতেমশ্ের উপর তিম্বম 
তিয্বািিকারী তচিা মাোউিরা কশ্রািা ভাইরাশ্স 
মরশ্েও আমাশ্ের অতিশ্র শাততি আশ্স, তকন্তু এই 
মাোউিশ্ের তিজ হাশ্ি থকাপাশ্ি পারশ্ে তিঃসশ্দেশ্হ 
আমাশ্ের অতির আশ্রা থবতশ প্রশাততি োভ করশ্িা।

আল্লাহ তলায়লাললা সলাধলারণত 
এই উম্মততর মুজলাহহহিতের 
হলাততই তলাতির শলাহতি দিে। 

এতত মলাজলূম মুসলমলােতির 
অহধক হৃিয় প্রশলাহতি ললাভ কতর। 
ইসললাতম হজহলাি হিধলাে থলাকলার 
এটিও একটি িড় হহকমত। 
পূি্ব তুর্কতিলাতের মুসহলমতির 
উপর হেম্বম হের্বলাতেকলারী হিেলা 
মলাললাউেরলা কতরলােলা ভলাইরলাতস 
মরতলও আমলাতির অতিতর শলাহতি 
আতস, হকন্তু এই মলাললাউেতির 
হেজ হলাতত দকলাপলাতত পলারতল 
হেঃসতদেতহ আমলাতির অতির 
আতরলা দিহশ প্রশলাহতি ললাভ 
করততলা।

০৫



আল্াহ তায়ালা বফলন,
ُ ِبَْيِديُكْم َوُيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر بـُْهُم اللَّ  قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّ
َواللَُّ َيَشاُء  َمْن  َعَلى   ُ اللَّ َويـَُتوُب  قـُُلوهِبِْم  َغْيَظ  َويُْذِهْب  ُمْؤِمِننَي   قـَْوٍم 

َعِليٌم َحِكيٌم
“যতামরা তাফের সাফ্ েুদ্ধ কফরা, োফত আল্াহ যতামাফের 
হাফত তাফেরফক শাদতি োন করফবন, তাফেরফক লাদছিত 
করফবন, তাফের দবরুফদ্ধ যতামাফেরফক সাহাে্ করফবন 
এবং মুদমনফের অন্তর জুদিফয় যেন। এবং তাফের 
মফনর যক্াভ েূর করফবন। আল্াহ োর প্রদত ইচ্া 
তার তাওবা কবুল কফরন। আল্াহর জ্ানও পদরপূণথি, 
তাঁর দহকমত পদরপূণথি। (সূরা তাওবা, ১৪-১৫)

আয়াফতর তােসীফর আল্ামা শাব্ীর আহমে উসমানী 
বফলন, “এই আয়াফত দজহাে শদরয়তসম্মত হওয়ার 
মূল কারণ বণথিনা করা হফয়ফে। পদবত্র কুরআফন 
পূবথিবতথিী উম্মফতর যে কাদহনীগুফলা দববৃত হফয়ফে 
তা য্ফক বুফে আফস যে, েখন যকান জাদত 
কুের ও নবীফের দম্্া প্রদতপন্ করার যক্ফত্র 
সীমালঙ্ঘন করফতা তখন আল্াহ তায়ালার পক্ 
হফত তাফের উপর ভয়াবহ শাদতি যপ্ররণ করা 
হফতা। োর মাধ্ফম তাফের কুের ও খারাবী 
মূহুফতথি যশষ হফয় যেফতা। আল্াহ তায়ালা বফলন,
َوِمنـُْهْم َحاِصًبا  َعَلْيِه  َأْرَسْلَنا  َمْن  َفِمنـُْهْم  ِبَذنِْبِه  َأَخْذَن   َفُكالًّ 
 َمْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنـُْهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اْلَْرَض َوِمنـُْهْم َمْن
ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن َأْغَرقـَْنا َوَما َكاَن اللَّ

“আদম তাফের প্রফত্কফক তার অপরাফধর কারফণ 
পাকিাও কফরদে। তাফের যকউ যতা এমন, োর 
দবরুফদ্ধ পাদিফয়দে পা্র বষথিণকারী েফিা-েঞ্া, 
যকউ দেল এমন োফক আক্রান্ত কফরফে মহানাে, 
যকউ দেল এমন, োফক ভূগফভথি ধ্দসফয় দেফয়দে 
এবং যকউ দেল এমন, োফক কফরদে দনমদজ্ত। 
বস্তুত আল্াহ এমন নন যে, তাফের প্রদত েুলুম 
করফবন, বরং তারা দনফজরাই দনফজফের প্রদত 
েুলুম করদেল।” (সূরা আনকাবুত, ৪০)

দনঃসফন্ফহ এই শাদতি অত্ন্ত ভয়ানক ও 
পরবতথিীফের জন্ দশক্ণীয় হফতা। দকন্তু এফক্ফত্র 
শাদতিপ্রাপ্ত ব্দতিরা েুদনয়াফত দনফজফের লাছিনা ও 
দজল্দত যেফখ যেফত পাফর না এবং তাওবা কফর 
সফত্র দেফক দেফর আসারও সুফোগ পায় না। 
তাই আল্াহ তায়ালা এই উম্মতফক দজহাফের হুকুম 
দেফয়ফেন, যেন হিকারী ও দম্্া প্রদতপন্কারীফের 
দতদন দনফজ সরাসদর শাদতি যেবার পদরবফতথি তাঁর দবশ্তি 
বান্াফের মাধ্ফম শাদতি যেন। এভাফব শাদতি যেয়া 

হফল, অপরাধীফের দজল্দত এবং মুদমনফের মেথিাোবৃদদ্ধ 
যবদশ হয়, দবশ্তি বান্াফের দবজয় ও প্রতাপ প্রকাফশ্ 
েৃদটিফগাচর োয়, তাঁফের অন্তর এো যেফখ সান্তনা 
লাভ কফর যে, গতকাল পেথিন্ত োরা তাঁফের তুচ্ ও 
েূবথিল মফন কফর েুলুম করফতা, তাঁফের দনফয় হাদস-
িাট্া করফতা আজ তারাই তাঁফের করুণাপ্রা্থিী, তাঁফের 
হাফতই ওফের ভাগ্। যে দনেথিাদতত-দনপীদিত মুসদলমরা 
কাফেরফের য্ফক প্রদতফশাধ গ্রহণ না করফত যপফর 
অন্তফর রাগ যচফপ রাখফতা, দজহাফের মাধ্ফম তাফের 
অন্তর প্রশাদন্ত লাভ কফর। অদধকন্তু অপরাধীফের জন্ও 
শাদতি প্রোফনর এই পদ্ধদত অদধক কােথিকর। যকননা 
এফক্ফত্র শাদতি পাবার পরও তাওবা কফর সত্ধমথি 
গ্রহফণর প্ যখালা ্াফক। অফনক সময়ই শাদতির 
ঘেনাবলী য্ফক দশক্াগ্রহণ কফর বহু অপরাধী তাওবা 

করার যসৌভাগ্ লাভ কফর। তাই যতা রাসূফলর েমানায় 
দজহাফের কল্াফণ অল্প দেফনই পুফরা আরব ইসলাফমর 
োয়াতফল এফস দগফয়দেল।” (তােসীফর উসমানী, পৃ: 
২৪৪ েদরে বুক দিফপা।)

বস্তুত, এটাই আল্াহ তায়ালার চিরস্ায়ী 
রীচত, চতচি তার প্রচত চবশ্াস স্াপিকারী 
বান্াদের সাহায্য কদরি, যারা তাদের 
উপর অত্যািার কদরদে তাদের শাচতি চেদয় 
চতচি মুচমিদের িকু্ শীতল কদরি। সচহহ 
বুখারীদত আবু হুরাইরা রাচয. এর সূদরে বর্ণিত 
হাচেদস এদসদে, “যয আমার যকাি বনু্র 
সাদে শরেরুরা কদর যস প্রকাদশ্য আমার সাদে 
যুদ্ধ য�াষ্া কদর”। অপর হাচেদস এদসদে, 
“আচম আমার বনু্দের জি্য প্রচতদশাধ 
গ্রহ্ কচর যযমচিভাদব ক্ীপ্ত চসংহ প্রচতদশাধ 
গ্রহ্ কদর। এজি্যই আল্াহ তায়ালা িুহ ও 
লুত আলাইচহস সালাদমর য�ারে, আে ও 
সামুে জাচত, মােয়ািবাসী সহ আদরা যারা 
হদকর চবদরাধীতা কদরদে, িবীদের চমে্যা 
প্রচতপন্ন কদরদেি তাদের সকলদক শাচতি 
চেদয়দেি, কাউদক োদেিচি। চকন্তু তাদের 
মধ্য হদত মুচমিদের মুচতি োি কদরদেি, 
যকাি মুচমিদক ধ্ংস কদরিচি।

০৬



কমেন্ট

আ ল ী 
ইবনুল োদীনী

ফিষয়টা পুররাপুফর এমন নয়। ইহুদী-খৃষ্ান ও 
অগ্ীপূজারী এই ফিন শ্রেণীর কারিররদর শ্েরক 
ফজযয়া গ্রহরণর বিধিার ি্াপারর চাররা মাযহাি 
একমি। শ্িমফনভারি মুরিাদরদর শ্েরক ফজযয়া 
গ্রহন অবিধ হওয়ার ি্াপাররও সিাই একমি। িরি 
মুশফরকরদর শ্েরক ফজযয়াগ্রহরণর ি্াপারর মিরভদ 
ররয়রে। মারেকী, শারিয়ী ও হান্বেী মাযহাি অনুযায়ী 
মুশফরকরদর শ্েরক ফজযয়াগ্রহণ করা জারয়য শ্নই। 
িারদর শ্ষেররে ফিধান হরো হয়রিা িারা ইসোমগ্রহণ 
কররি নিুিা িারদর হি্া করা হরি। ফকন্তু হানািী 
মাযহাি অনুযায়ী মুশফরকরদর শ্েরকও ফজযয়া ফনরয় 
িারদররক দারুে ইসোরম িসিারসর সুরযাগ শ্দওয়া 
বিধ। ইমাম ইিরন কুদামা রহ. িরেন,

من  إال  اجلزية  تقبل  قال )وال  328( مسألة   /9( قدامة   املغين البن 
 يهودي، أو نصراين، أو جموسي، إذا كانوا مقيمني على ما عوهدوا
 عليه( ومجلته أن الذين تقبل منهم اجلزية صنفان، أهل كتاب، ومن
 له شبهة كتاب، فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم،
 كالسامرة يدينون ابلتوراة، ويعملون بشريعة موسى - عليه السالم
 -، وإمنا خالفوهم ف فروع دينهم. وفرق النصارى من اليعقوبية،
ممن وغريهم،  والرمن،  والروم،  والفرنج  وامللكية،   والنسطورية، 

 دان ابإلجنيل وأما الذين هلم شبهة كتاب فهم اجملوس فإنه يروى أنه
 كان هلم كتاب فرفع، فصار هلم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم،

 وأخذ اجلزية منهم. ومل ينتهض ف إابحة نكاح نسائهم وال ذابئحهم دليل.
 هذا قول أكثر أهل العلم إن أخذ اجلزية من أهل الكتاب واجملوس اثبت

ابإلمجاع. ال نعلم ف هذا خالفا مسألة

 قال: )ومن سواهم، فاإلسالم أو القتل( يعين من سوى اليهود والنصارى 
 واجملوس ال تقبل منهم اجلزية، وال يقرون هبا، وال يقبل منهم إال اإلسالم،
 فإن مل يسلموا قتلوا، هذا ظاهر مذهب أمحد، وروى عنه السن بن ثواب،
 أهنا تقبل من مجيع الكفار، إال عبدة الواثن من العرب، لن حديث بريدة
 يدل بعمومه على قبول اجلزية من كل كافر، إال أنه خرج منه عبدة الواثن
 من العرب، لتغلظ كفرهم من وجهني، أحدمها، دينهم، والثاين، كوهنم من
 رهط النيب - صلى هللا عليه وسلم -. وقال الشافعي: ال تقبل إال من

اليهود والنصارى، الكتب غري  الكتاب واجملوس، لكن ف أهل   أهل 
 مثل أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود ومن متسك بدين آدم
أبو حنيفة: يقرون ابل والنصارى. وقال   وإدريس وجهان، أحدمها، 

تقبل من مجيع الكفار إال العرب

ভাই! 
শ্িসিুরক একটা শ্েখা 

শ্দখোম “ইমাম শারিঈ (রঃ) 
এর কারে ফজফিয়ার শ্কান ফিধান 

শ্নই”৷ অে্াৎ কারিররদররক প্রেরম 
ঈমারনর দাওয়াি শ্দওয়া হরি ঈমান না 
আনরে িারদর ফিরুরধে যুধে কররি হরি ৷ 
শ্কমন শ্যন ফজযয়ার আরোচনা না োকারি 
িারা ফজযফয়য়া ফদরয়ও মুসফেম শ্দরশ 
োকরি পাররি না ৷ এ ফিষরয় আপনার 
শারিফয় মাজহারির শ্কান ফকিাি 

শ্দখা আরে?

আদনান োরুফ
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সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং হিিাদ
(প্রথে পব্ব- যুমধের ভয় দদখিময় ইসলাে গ্রহমের দাওয়াত)

আদনান মারুি

আল্াহ তায়ালা পদবত্র কুরআফন পূবথিবতথিী নবী-রাসূলগফণর 
অফনক ঘেনা বণথিনা কফরফেন, এর উফদ্শ্ও আল্াহ 
তায়ালা দনফজই বফল দেফয়ফেন, আল্াহ তায়ালা বফলন,
 وَُكالًّ نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء الرُُّسِل َما نـُثـَبُِّت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِف َهِذِه

 اْلَقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِننَي

(যহ নবী!) আদম যতামাফক দবগত নবীগফণর এমন সব 
ঘেনা যশানাদচ্, ো দ্ারা আদম যতামার অন্তফর শদতি 
যোগাই। আর এসব ঘেনার দভতর দেফয় যতামার কাফে 
যে বাণী এফসফে তা স্বয়ং সত্ এবং মুদমনফের জন্ 
উপফেশ ও স্ারক। -সূরা হুে, ১২০

অ্থিাৎ পূবথিবতথিী নবীগফণর ঘেনা বলার দ্ারা উফদ্শ্ 
হফলা:- 

১. আহফল হক হফকর উপর অেল-অদবচল ্াকা। 
বাদতফলর অব্াহত প্রফচটিা ও দবফরাদধতার কারফণ 
হক য্ফক দবচু্ত না হওয়া। কারণ েখন আহফল 
হক কুরআফনর েপথিফণ যেখফত পাফব, তাফের অবস্থা 
ও তাফের দবফরাধীফের অবস্থা পূবথিবতথিী নবী-রাসূল ও 
তাফের দবফরাধীফের অবস্থার সাফ্ দমফল োফচ্, তখন 
তারা দনফজফের হক্াদনয়্াফতর দবশ্াফস আফরা েৃঢ় হফব। 
যতমদনভাফব েখন তারা জানফত পারফব বাদতফলর সকল 
প্রকার আস্ালন ও যচাখরাগোদন সফ্বেও চূিান্ত দবচাফর 
দবজয় ও শুভ পদরণদত মুদমনফের নসীফবই য্ফকফে 
তখন তারা বতথিমাফনর সামদয়ক েুঃখ-কটি বা অত্াচার-
দনপীিফনর কারফণ হক য্ফক দেেফক পিফব না।

২. এসব ঘেনাবলী মুদমনফের জন্ দশক্ণীয় হয়। 
মুদমনগণ পূবথিবতথিী নবী-রাসূল ও তাফের অনুসারীফের 
উতেম গুণাবলী জানফত যপফর তার অনুসরফণর প্রয়াস 
পায় এবং কাফের-মুশদরক-মুনাদেকফের খারাপ 
গুণাবলী ও বে অভ্াসগুফলা জানফত যপফর তা বজথিন 
করার যচটিা কফর।

দকন্তু আমরা সাধারণত এ ঘেনাবলী অফনকো ইদতহাফসর 
ন্ায় পফি োই। অ্চ কুরআন যকান ইদতহাস গ্রন্থ 
নয়। এজন্ই কুরআন নবীফের ঘেনাবলী ইদতহাস 
গ্রফন্থর ন্ায় দবতিাদরত বণথিনা কফর না। এমনদক অফনক 
সময় দবতিাদরত না বলার কারফণ পািক তৃদষত য্ফক 
োয়। আফলমগণ এর কারণ দহফসফব বফলফেন, নবীফের 
কাদহনী দবতিাদরত বণথিনা করা হফল পািক ইদতহাফসর 
অদলগদলফতই হাদরফয় োফব। ইদতহাফসর সুখপাফি্ 
তন্ময় হফয় োওয়ায় কুরআফনর মূল লক্্, অ্থিাৎ দশক্া 
গ্রহফণ ব্ত্য় ঘেফব। -মাআদরেুল কুরআন, ৫/১৬

সুতরাং কুরআফনর ঘেনাবলী তাোবু্ফরর সাফ্ পিা 
জরুরী। এখন োরা তােসীফরর দকতাবাদে পফিন 
তাফের যবদশরভাগও শুধু দকতাব পফিই ক্ান্ত কফরন। 
অ্চ তােসীফরর দকতাবাদেফতও দশক্াো বণথিনা করা 
হয় না। তাই তােসীফরর দকতাবাদেও হফলা মাধ্ম। মূল 
দশক্া অজথিন হফব তাোবু্ফরর দ্ারা। আর তাোবু্ফরর 
দশক্া অজথিন করা খুবই সহজ।

০৮
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আল্াহ তায়ালা বারবার বফলফেন, 
َوَلَقْد َيسَّْرَن اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر              

“আদম কুরআনফক সহজ কফর দেফয়দে উপফেশ গ্রহফণর 
জন্। সুতরাং আফে দক যকান উপফেশগ্রহণ কারী। 
-সূরা কমার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০, 

দকন্তু যকন জাদন এই সহজ কাজদেই আমাফের দ্ারা 
হফয় ওফি না। হাজার হাজার পৃষ্ার দকতাবাদে পফি 
যেলফলও প্রদতদেন কুরআন দনফয় অন্তত ৫-১০ 
দমদনে তাোবু্র করার েুরসত আমাফের হয় না। 
তাই এখন প্রফয়াজন যেখা দেফয়ফে কুরআন য্ফক 
দশক্া অজথিফনর ভার পািফকর হাফত যেফি না 
দেফয় এ ব্াপাফরও দবতিাদরত আফলাচনা 
করা। েদেও কুরআন জ্াফনর এক 
মহাসমুদ্র, এর ইলম ও দশক্া 
অজথিন ও বণথিনা কফর যশষ করা 
োফব না, তবুও এফকবাফর 
না হওয়ার যচফয় েতেুকু 
হয় ততেুকুই কল্াণ। 
এরই ধারাবাদহকতায় 
এবার আমরা সুলাইমান 
আলাইদহস সালাফমর 
ঘেনাবলী য্ফক দকেু 
দশক্া অজথিন করার যচটিা 
করফবা ইনশাআল্াহ। এরপর 
ধারাবাদহকভাফব কুরআফন বদণথিত 
অন্ান্ নবীফের ঘেনাবলী, মুদমনফের 
গুণাবলী এবং মুনাদেক-কাফের-
মুশদরকফের বে স্বভাব ও খারাপ দবষয়াদে য্ফক 
দশক্াগ্রহফণর প্রয়াস পাফবা ইনশাআল্াহ। 

সাবার রাণী ও তার অদধনতিফের েুফদ্ধর হুমদক দেফয় 
ইসলাম গ্রহফণর োওয়াত

 قَاَلْت اَيأَيُـَّها اْلَمَلُ ِإيّنِ أُْلِقَي ِإيَلَّ ِكَتاٌب َكِرمٌي )29( ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه
تـَْعُلوا َعَليَّ َوْأُتوين ُمْسِلِمنَي )31(  ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )30( َأالَّ 
 قَاَلْت اَيأَيُـَّها اْلَمَلُ َأفـُْتوين ِف َأْمِري َما ُكْنُت قَاِطَعًة َأْمًرا َحىتَّ َتْشَهُدوِن
ٍة َوُأوُلو بٍَْس َشِديٍد َواْلَْمُر ِإلَْيِك فَاْنظُِري َماَذا  )32( قَاُلوا َنُْن ُأوُلو قـُوَّ
 َتُْمرِيَن )33( قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة
فـََناِظَرٌة هِبَِديٍَّة  ِإلَْيِهْم  ُمْرِسَلٌة  َوِإيّنِ   )34( يـَْفَعُلوَن  وََكَذِلَك  َأِذلًَّة   َأْهِلَها 
َفَما ِبَاٍل  َأمتُِدُّوَنِن  قَاَل  ُسَلْيَماَن  َجاَء  فـََلمَّا   )35( اْلُمْرَسُلوَن  يـَْرِجُع   ِبَ 
ُ َخيـٌْر ممَّا آَتُكْم َبْل أَنـُْتْم هِبَِديَِّتُكْم تـَْفَرُحوَن )36( اْرِجْع ِإلَْيِهْم  آَتينَ اللَّ
َوُهْم َصاِغُروَن َأِذلًَّة  ِمنـَْها  َولَُنْخرَِجنَـُّهْم  هِبَا  هَلُْم  ِقَبَل   فـََلَنْأتِيـَنَـُّهْم جبُُنوٍد اَل 

37(( 

”)সুতরাং হুেহুে দচদি যপঁফে দেল। তারপর) রাণী (তার 
েরবাফরর যলাকফেরফক) বলফলা, যহ জাদতর যনতৃবগথি! 
আমার সামফন একদে মেথিাোসম্পন্ দচদি যেলা হফয়ফে। 
তা এফসফে সুলাইমাফনর পক্ য্ফক। তার শুরু করা 
হফয়ফে আল্াহর নাফম, দেদন রহমান ও রহীম। (তাফত 
যস দলফখফে) আমাফের উপর অহদমকা যেদখও না। 
বশ্তা স্বীকার কফর আমার কাফে চফল এফসা। রাণী 
বলফলা, ওফহ জাদতর যনতৃবৃন্! যে সমস্াদে আমার 
সামফন যেখা দেফয়ফে, এ দবষফয় যতামরা আমাফক 
দসদ্ধান্তমূলক পরামশথি োও। আদম যতামাফের উপদস্থদত 
ব্তীত যকান দবষফয় চূিান্ত দসদ্ধান্ত গ্রহণ কদর না। 
তারা বলফলা, আমরা শদতিশালী যলাক এবং প্রচণ্ড 

লিাকু। তফব দসদ্ধান্ত গ্রহফণর এখদতয়ার 
আপনার। সুতরাং যভফব যেখুন দক 

হুকুম যেফবন। রাণী বলফলা, প্রকৃত 
ব্াপার হফলা, রাজা-বােশাহগণ 

েখন যকান জনপফে ঢুফক 
পফি, তখন তাফক দবপেথিতি 
কফর যেফল, এবং তার 
মেথিাোবান বাদসন্াফেরফক 
লাদছিত কফর োফি। এরাও 
যতা তাই করফব। বরং আদম 
তাফের কাফে উপফঢৌকন 
পািাফবা। তারপর যেখফবা 

েূত দক উতের দনফয় যেফর। 
তারপর েূত েখন সুলাইমাফনর 

কাফে উপদস্থত হফলা, যস বলফলা, 
যতামরা দক অ্থি দ্ারা আমাফক 

সাহাে্ করফত চাও? আল্াহ আমাফক 
ো দেফয়ফেন, তা যতামাফেরফক ো দেফয়ফেন 

তার যচফয় উৎকৃটি, অ্চ যতামরা যতামাফের 
উপহার-সামগ্রী দনফয় উৎেুল্। দেফর োও তাফের 
কাফে। আদম তাফের দবরুফদ্ধ এমন এক যসনােল দনফয় 
আসফবা, োর যমাকাফবলা করার শদতি তাফের যনই 
এবং আদম তাফেরফক যসখান য্ফক লাদছিতভাফব যবর 
কফর যেফবা আর তারা হফয় োফব বশীভূত।” -সূরা 
নামল, ২৯-৩৭

আয়াফতর তােসীফর ইমাম ইবফন কাসীর রহ. বফলন,
 والظاهر أن سليمان، عليه السالم، مل ينظر إىل ما جاءوا به ابلكلية،
بال{ }أمتدونين  عليهم:  منكرا  وقال  عنه،  أعرض  بل  به،  اعتىن   وال 
 أي: أتصانعونين بال لترككم على شرككم وملككم؟! }فما آتين هللا
 خري مما آتكم{ أي: الذي أعطاين هللا من امللك واملال واجلنود خري مما
 أنتم فيه، }بل أنتم هبديتكم تفرحون{ أي: أنتم الذين تنقادون للهدااي
 والتحف، وأما أن فال أقبل منكم إال اإلسالم أو السيف. ) تفسري ابن

এ স ব 
ঘটনাবলী মুমমনদের 

জন্য মিক্ষণীয় হয়। 
মুমমনগণ পূব্ববরীতী  নবী-রাসূল ও 

রাদের অনুসারীদের উত্তম গুণাবলী 
জানদর পপদর রার অনুসরদণর 
প্রয়াস পায় এবং কাদের-মুিমরক-

মুনামেকদের খারাপ গুণাবলী 
ও বে অভ্যাসগুদলা জানদর 

পপদর রা বজ্ব ন করার 
পেষ্া কদর।

০৯



“বাতিবতা এই যে, দবলকীস ো দকেু পাদিফয়দেফলন 
হেরত সুলাইমান আলাইদহস সালাম আফেৌ তার প্রদত 
েৃদটিপাত কফরনদন। বরং তা য্ফক মুখ দেদরফয় দতদন 
বলফলন, ত�োমরো কি মোল দ্োরো আমোকি �ুষ্ট িরক� 
চোও তেন আকম ত�োমোকেরকি ত�োমোকের কিরকির 
অবস্োয়ই তেকে তেই। আল্োহ আমোকি তে সম্পে 
ও সসন্যবোকহনী কেকয়কেন �ো ত�োমোকের তচকয় উত্তম। 
ত�োমরো ত�ো হোকেয়ো ত্পকয় সনু্ষ্ট হকয় েোও। কিনু্ আকম 
ইসলোম অথবো �রবোরী েোেো 
অন্য কিেুই গ্রহণ িরকবো নো।” 
-তােসীফর ইবফন কাসীর, 
৬/১৯১

বতথিমাফন োরা কাফেরফের সুফর 
সুর দমদলফয় ধমথিপালফন পূণথি 
স্বাধীনতার ক্া বফলন, তারা 
এ ঘেনার দক জবাব যেফবন? 
এখাফন সুলাইমান আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম সাবার রাণী ও তার 
সাম্াফজ্র যলাকফের স্বাধীনভাফব 
তাফের ধমথি পালন করফত 
দেফয়দেফলন না চাপপ্রফয়াগ 
কফর তাফের মুসদলম হফত বাধ্ 
কফরফেন? এখাফন এ ক্া বলার 
সুফোগ যনই যে, এো পূবথিবতথিী 
নবীফের ধমথি, তা আমাফের জন্ 
অনুসরণীয় নয়, যকননা আল্াহ 
তায়ালা সুলাইমান আলাইদহস 
সালাম সহ অন্ান্ নবীফের 
আফলাচনা কফর আমাফেফক 
তাফের অনুসরণ করার সুস্পটি 
দনফেথিশ দেফয়ফেন। ইরশাে 
হফয়ফে,
ُ فَِبُهَداُهُم اقـَْتِدْه  ُأولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَّ

“(উপফর োফের ক্া উফল্খ 
করা হফলা) তারা দেল এমন 
যলাক োফেরফক আল্াহ তায়ালা 
দহোয়াত োন কফরদেফলন। 
সুতরাং তুদম তাফের পফ্ই চফলা।” 

(সূরা আনআম, ৯০)

েদে পূবথিবতথিী নবীফের ঘেনাবলী আমাফের জন্ দশক্ণীয় 
ও আেশথি না হয় তফব এ ঘেনাবলী কুরআফন ্াকার 
দ্ারা দক োয়ো? অ্চ কুরআফনর অদধকাংশ জুফিই 
যতা রফয়ফে পূবথিবতথিী নবী ও তাফের উম্মফতর কাদহনী! 

আর আমাফের নবীর ধমথিও যতা সুলাইমান আলাইদহস 
সালাফমর ধফমথির মতই। শুধু তাফত দজদেয়ার দবধানদে 
বৃদদ্ধ করা হফয়ফে। সুলাইমান আলাইদহস সালাম 
বফলফেন, হয় ইসলাম গ্রহণ কফরা নতুবা তরবারী। 
আর আমাফের নবী বলফতন, হয় ইসলাম গ্রহণ কফরা, 
নতুবা দজদেয়া প্রোন কফরা, অন্্ায় তরবারী। -সদহহ 
মুসদলম, ১৭৩১ জাফম’ দতরদমদে, ১৫৪৮

এমনদক পারফস্র যসনাপদত 
রুতিম েখন সাহাবী দরবয়ী দবন 
আফমর রাদেআল্াহু আনহুফক 
বফল, যতামরা যকন এফসফো? 
তখন দরবয়ী বফলন, “আমরা 
আল্াহর আফেফশ যবর হফয়দে- 
মানুষফক মানুফষর যগালামী 
য্ফক মুতি কফর শুধু এক 
আল্াহর ইবােফতর দেফক দনফয় 
আসার জন্, েুদনয়ার সংকীণথিতা 
য্ফক আফখরাফতর প্রশতিতার 
দেফক যবর কফর আনার জন্ 
এবং সকল ধফমথির েুলুম-
অত্াচারমূলক দবধান য্ফক 
মুতি কফর ইসলাফমর আেল ও 
ইনসােদভদতেক দবদধ-দবধাফনর 
োয়াতফল দনফয় আসার জন্” 
�খন রুস্তম কচন্োভোবনোর 
জন্য সময় চোয়। করবয়ী বকলন, 
কিি আকে, ি�কেন সময় চোন, 
এিকেন নো েকুেন?!! রুস্তম 
বকল, নো, আমোকের তন�ৃবক্গের 
কনিট কচকি ্পোকিকয় এ কবষকয় 
আলো্প িরো ্পেগেন্ সময় চোই। 
করবয়ী বকলন, 
 ما سن لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
من أكثر  اللقاء  عند  العداء  نؤخر   أن 
واخرت وأمرهم  أمرك  ف  فانظر   ثالث، 

واحدة من ثالث بعد الجل

“মমাকাবেলার সময় শত্ুবক 
তিনতদবনর মেতশ সময় মদয়ার প্রচলন রাসূল 
সাল্াল্াহু আলাইতি ওয়াসাল্াবমর সুন্ািয় মনই। 
সুিরাং িুতম মেবে মদব�া এেং তিনতদবনর মব্যে 
(ইসলাম, তিতিয়া ো িরোরী এই) তিনতির মকান 
একতি গ্রিণ কবরা।”

(আলদবোয়া ওয়ান দনহায়া, ৭/৪০)

বর্ব মাদন যারা কাদেরদের 
সুদর সুর মমমলদয় ধম্বপালদন 
পূণ্ব স্াধীনরার কথা বদলন, 
রারা এ ঘটনার মক জবাব 
পেদবন? এখাদন সুলাইমান 
আলাইমহ ওয়াসাল্াম সাবার 
রাণী ও রার সাম্াদজ্যর 
পলাকদের স্াধীনভাদব রাদের 
ধম্ব পালন করদর মেদয়মিদলন 
না োপপ্রদয়াগ কদর রাদের 
মুসমলম হদর বাধ্য কদরদিন? 
এখাদন এ কথা বলার সুদযাগ 
পনই পয, এটা পূব্ববরীতী  নবীদের 
ধম্ব, রা আমাদের জন্য 
অনুসরণীয় নয়, পকননা 
আল্াহ রায়ালা সুলাইমান 
আলাইমহস সালাম সহ 
অন্যান্য নবীদের আদলােনা 
করার আমাদের রাদের 
অনুসরণ করার সুস্পষ্ মনদে্ব ি 
মেদয়দিন
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সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং হিিাদ
(েুজাখহদ বানামনার খনয়মত সন্ান কােনা)

আদনান মারুি

খবিতীয় পব্ব

وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  عنه،  هللا  رضي  هريرة  أيب   عن 
 قال: قال سليمان بن داود عليهما السالم: لطوفن الليلة على مائة
 امرأة، أو تسع وتسعني كلهن، أييت بفارس جياهد ف سبيل هللا، فقال
إال منهن  فلم حيمل  إن شاء هللا،  يقل  فلم  إن شاء هللا،   له صاحبه: 
قال: لو  بيده،  نفس حممد   امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي 
 إن شاء هللا، جلاهدوا ف سبيل هللا، فرسان أمجعون«. صحيح البخاري
 )2819( وبوَّب عليه البخاري بقوله: «ابب من طلب الولد للجهاد »
 قال الافظ ف فتح الباري )6/34 دار الفكر( أي ينوي عند اجملامعة
 حصول الولد ليجاهد ف سبيل هللا فيحصل له بذلك أجر وإن مل يقع
للزبري: قال  طلحة  إن  )ويقال   :  )10/580( أيضا  ووقال   ذلك(.  
أن فقال:  الشهداء،  أمساء  بنيك  وأمساء  النبياء  أمساء  بين   أمساء 
 أرجو أن يكون بين شهداء، وأنت ال ترجو أن يكون
 بنوك أنبياء، فأشار إىل أن الذي فعله أوىل من الذي

)فعله طلحة

আবু হুরাইরা রাদেআল্াহু 
আনহু য্ফক বদণথিত, রাসূল 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম 
বফলন, “সুলাইমান দবন োউে 
(আলাইদহস সালাম) বফলদেফলন, 
আজ রাফত আদম একফশা - অ্বা 
বফলফেন, - দনরানব্ই জন স্তীর সাফ্ 
সহবাস করফবা। তাফের প্রফত্ফকই একজন 
অশ্াফরাহী প্রসব করফব, োরা আল্াহর পফ্ দজহাে 
করফব। তার সা্ী (যেফরশতা) বলফলন, বলুন, 
ইনশাআল্াহ! দকন্তু দতদন (ভুফল) ইনশাআল্াহ 
বলফলন না। েফল একজন স্তী োিা যকউই গভথিবতী 
হফলন না। দতদনও একদে অপূণথিাগে সন্তান প্রসব 
করফলন। যসই সতোর শপ্! োর হাফত মুহাম্মফের 
প্রাণ, েদে দতদন ইনশাআল্াহ বলফতন, তফব সকফলর 
সন্তান হফতা এবং তারা সকফলই যঘাি সওয়ার হফয় 

আল্াহর রাতিায় দজহাে করফতা। -সদহহ বুখারী, ২৮১৯ 
(ইো, ৪/১৩১)
ইমাম বুখারী রদহমাহুল্াহ এই হাদেফসর দশফরানাম 
দেফয়ফেন এভাফব, “দজহাফের জন্ সন্তান কামনা 
করা।”
হাদেফসর ব্াখ্ায় হাফেে ইবফন হাজার রদহমাহুল্াহ 
বফলন, “অ্থিাৎ এই দনয়ফত সহবাস করফব যেন সন্তান 
হয় এবং যস সন্তান আল্াহর পফ্ দজহাে কফর, 
তাহফল বাতিফব তা না ঘেফলও যস সওয়াব যপফয় োফব। 
-োতহুল বারী, ৬/৩৪ 

সাহাবাফয় যকরাম রাদেআল্াহু আনহুমও 
সন্তান কামনা করফতন যেন তারা 

আল্াহ তায়ালার পফ্ দজহাে কফর 
এবং শদহে হয়। হাফেে ইবফন 
হাজার রদহমাহুল্াহ বফলন, 

“বলা হয়, তলহা রাদেআল্াহু 
আনহু যোবাফয়র রাদেআল্াহু 
আনহুফক বফলন, আমার যেফলফের 

নাম যতা নবীফের নাম, আর আপনার 
যেফলফের নাম হফলা শদহেফের নাম। 

যোবাফয়র বলফলন, আদম আশা রাদখ, আমার 
যেফলরা শদহে হফব, দকন্তু তুদম যতা যতামার 

যেফলফের নবী হওয়ার আশা করফত পার না। এ 
ক্া বফল যোবাফয়র ইশারা কফরন, তার যেফলফের নাম 
চয়ন তলহা রাদেআল্াহু আনহুর যেফলফের নাম চয়ফনর 
যচফয় উতেম হফয়ফে।” -োতহুল বারী, ১০/৫৮০ 

“রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

সাহাবীদের নপুংসক (খাসী) হদর 
মনদেধ কদরদিন পযন কাদেরদের সাদথ 

মজহাে েলমান থাদক। পকননা যমে মরমন 
রাদের নপুংসক হওয়ার অনুমমর মেদরন 
রাহদল রারা একদযাদগ নপুংসক হওয়া 

শুরু করদরন, এদর মুসলমানদের 
বংিবৃমধি কদম পযদরা এবং 

কাদেরদের সংখ্যা পবদে 
পযদরা।
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ইসলাফম ববরাগ্বাে দনফষধ হওয়ার অন্তম কারণ 
হফলা, মুসলমানফের সংখ্াবৃদদ্ধ এবং এর মাধ্ফম 
দজহাফের জন্ যসনা সরবরাহ। সাে দবন ওয়াক্াস 
রাদেআল্াহু আনহু বফলন,
 رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل«.«

)صحيح البخاري: )5073( صحيح مسلم: )1402

“রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম উসমান দবন 
মােউন রাদেআল্াহু আনহুফক ববরাফগ্র অনুমদত 
যেনদন।” -সদহহ বুখারী, ৫০৭৩ সদহহ মুসদলম, ১৪০২
হাদেফসর ব্াখ্ায় আল্ামা আইনী, দকরমানী, যমাল্া 
আলী কারী ও অন্ান্ আফলমগণ বফলন,
 التبتل أي: االنقطاع عن النساء، وكان ذلك من شريعة النصارى، فنهى
اجلهاد(. ويدوم  النسل  ليكثر  أمته،  عنه  وسلم  عليه   النيب صلى هللا 
مرقاة  )61  /19( الدراري  الكواكب   )72  /20( القاري   عمدة 

)املفاتيح )5/2042( الالمع الصبيح )13/ 176

“ববরাগ্বাে খৃটিধফমথি ববধ দেল। দকন্তু রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম তার উম্মতফক ববরাগ্ য্ফক 
দনফষধ কফরন, যেন তাফের বংশবৃদদ্ধ হয় এবং দজহাে 
সবথিো চলমান ্াফক।” -উমোতুল কারী, ২০/৭২ 
আলকাওয়াদকবুে েুরারী, ১৯/৬১ যমরকাত, ৫/২০৪২ 
আললাদমউস সাদবহ, ১৩/১৭৬

হাফেে ইবফন হাজার রদহমাহুল্াহ বফলন, 

جهاد ليستمر  النسل  تكثري  إرادة  االختصاء  من  منعهم  ف   والكمة 
النسل فينقطع  تواردهم عليه  أذن ف ذلك لوشك  لو   الكفار، وإال 
من املقصود  خالف  فهو  الكفار،  ويكثر  ابنقطاعه  املسلمون   فيقل 

)البعثة احملمدية. فتح الباري البن حجر )9/ 118

“রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম সাহাবীফের 
নপুংসক (খাসী) হফত দনফষধ কফরফেন যেন কাফেরফের 
সাফ্ দজহাে চলমান ্াফক।
যকননা েদে দতদন তাফের নপুংসক হওয়ার অনুমদত 
দেফতন তাহফল তারা একফোফগ নপুংসক হওয়া শুরু 
করফতন, এফত মুসলমানফের বংশবৃদদ্ধ কফম যেফতা 
এবং কাফেরফের সংখ্া যবফি যেফতা। আর এো যতা 
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্ামফক নবীরূফপ 
যপ্ররফণর উফদ্ফশ্র পদরপন্থী।” -োতহুল বারী, ৯/১১৮ 

রাসূলফক নবীরূফপ যপ্ররফণর উফদ্শ্ দক? আল্াহ 
তায়ালা বফলন, 

يِن  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلَُدى َوِديِن اْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن

“আল্াহ তায়ালা তার রাসূলফক যপ্ররণ কফরফেন 
যহোফয়ত ও সত্ দ্ীন সহ, যেন তাফক দবজয়ী 
কফরন সকল ধফমথির উপর, েদেও মুশদরকরা তা 
অপেন্ কফর।” -সূরা তাওবা, ৩৩

আর সকল ধফমথির উপর ইসলাফমর দবজয়ী 
হওয়ার জন্ প্রচুর বসফন্র প্রফয়াজন। যস 
বসন্ সংগ্রফহর জন্ ইসলাম যবদশ কফর দববাহ 
করার ও অদধকহাফর সন্তান যনয়ার প্রদত উদু্দ্ধ 

কফরফে। ইবফন আব্াস রাদেআল্াহু আনহু সাইে দবন 
যোবাফয়র রদহমাহুল্াহুফক বফলন, 

«تزوج فإن خري هذه المة أكثرها نساء

“তুখে খববাহ কমর নাও, দকননা এই উম্মমতর েম্যে 
খযখন সমব্বাত্তে বযেখতি তার স্তীর সংিযোও খিল সবমেময় 
দবখি।” -সদহহ বুখারী, ৫০৬৯ মুসনাফে আহমে দবন 

ববরাগ্যবাে খৃষ্ধদম্ব ববধ মিল।  মকন্তু 
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 
রার উম্মরদক ববরাগ্য পথদক মনদেধ 
কদরন, পযন রাদের বংিবৃমধি হয় এবং 
মজহাে সব্বো েলমান থাদক।
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মানী’র বণথিনায় এফসফে, ইবফন আব্াস েখন সাইে 
দবন যোবাফয়রফক এ ক্া বফলদেফলন, তখন তার 
োদিও ওফিদন। -োতহুল বারী, ৯/১১৪ 

রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম বফলন, 
تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم المم

যতামরা যপ্রমময়ী অদধক সন্তান জন্মোনকারী যমফয়ফের 
দবফয় কফরা, যকননা আদম যতামাফের সংখ্াদধক্ দনফয় 
অন্ান্ উম্মফতর সাফ্ গবথি করফবা। -সুনাফন আবু 
োউে, ২০৫০ সুনাফন নাসায়ী, ৩২২৭ 

উমর রাদেআল্াহু আনহু বফলন,
 قال عمر بن اخلطاب : عليكم ابلبكار من النساء فإهنن أعذب أفواها

.وأنتج أرحاما وأرضى ابليسري

যতামরা কুমারী নারীফের দবফয় কফরা, যকননা তাফের 
মুখ সুদমটি এবং তারা অদধকহাফর সন্তান জন্ম যেয়। 
-মুসান্াে ইবফন আবী শাইবা, ১৭৯৯০

দহেলার েখন পুফরা দবশ্ েখল করার ইচ্া কফর তখন 
যস বুেফত পাফর এর জন্ প্রচুর জামথিান বসন্ লাগফব। 
তাই যস আইন কফর যেয়, যমফয়রা যমদরিফকর পফর আর 
পিাফলখা করফব না। বরং তারা সন্তান জন্মোফনর জন্ 
দবফয় বন্ফন আবদ্ধ হফয় োফব। আর দবফয়ফত সহায়তার 
জন্ সরকার ঋণপ্রোন করফব, েদে একবেফরর মফধ্ 
সন্তান জন্ম দেফত পাফর তফব ঋফণর এক-চতু্থিাংশ মাে 
কফর যেয়া হফব, দদ্তীয় বেরও সন্তান জন্ম োন করফল 
অফধথিক মাে কফর যেয়া হফব। (কাশকুফল মাফরোত, 
মুেদত শেী রদহমাহুল্াহ) দহেলাফরর উফদ্ফশ্ দেফলা 
কফর পুফরা পৃদ্বী েখল কফর নাৎসীবাে বা জামথিান 
জাতীয়তাবাে প্রদতষ্া করা। অ্থিাৎ জামথিানরা হফলা 
পৃদ্বীর যরেষ্ জাদত। তাই তারা পুফরা পৃদ্বীর যনতৃত্ব 
দেফব আর অন্রা তাফের যগালামী করফব। দনঃসফন্ফহ 
এো অত্ন্ত ঘৃদণত উফদ্শ্ দেল।  তফব আমার মফন 
হয় তার উফদ্শ্ খারাপ হফলও পদ্ধদতো দিকই দেল। 

আমরাও 
পুফরা পৃদ্বী েখল করফত চাই তফব তা আল্াহর 
রাজত্ব কাফয়ম করা ও ইনসাে প্রদতষ্ার জন্। 
কাফেরফের দজহাে, দজদেয়া ও যগালাম বােী বানাফনার 
মাধ্ফম ইসলাফমর দেফক দনফয় আসার জন্। সুতরাং 
এই উফদ্ফশ্ আমাফেরও প্রচুর বসন্ লাগফব। এজন্ 
ইসলাম অদধকহাফর সন্তান যনয়ার প্রদত উদু্দ্ধ কফর। 
বতথিমাফন েদেও আেমশুমারীফত মুসদলফমর সংখ্া প্রচুর, 
দকন্তু তাফের অফনফকই কােথিত দজহাে দবফরাধী। তাই 
মুসলমানফের মাফে দজহাফের োওয়াত ও প্রচারণার 
পাশাপাদশ আমরা দনফজরাও অদধকহাফর সন্তান যনয়ার 
দেদকর করফবা ইনশাআল্াহ।

মহটলার যখন পুদরা মবশ্ব েখল 
করার ইচ্া কদর রখন পস বুঝদর 
পাদর এর জন্য প্রেুর জাম্বান বসন্য 
লাগদব। রাই পস আইন কদর পেয়, 
পমদয়রা পমট্রিদকর পদর আর 
পোদলখা করদব না। বরং রারা 
সন্ান জন্মোদনর জন্য মবদয় 
বন্ধদন আবধি হদয় যাদব। আর 
মবদয়দর সহায়রার জন্য সরকার 
ঋণপ্রোন করদব, যমে একবিদরর 
মদধ্য সন্ান জন্ম মেদর পাদর রদব 
ঋদণর এক-েরুথ্বাংি মাে কদর 
পেয়া হদব, মবিরীয় বিরও সন্ান 
জন্ম োন করদল অদধ্বক মাে 
কদর পেয়া হদব। 
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(খজহামদর আসবামবর প্রখত ভামলাবাসা, তার পখরেয্বা এবং 
এমক আল্াহ তায়ালার খযখকমরর অন্ভু্ব তি গেযে করা)

তৃতীয় পব্ব সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং হিিাদ
আদনান মারুি

َعَلْيِه ُعِرَض  ِإْذ   )30( َأوَّاٌب  ِإنَُّه  اْلَعْبُد  نِْعَم  ُسَلْيَماَن  ِلَداُووَد   َوَوَهبـَْنا 
 اِبْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اجْلَِياُد )31( فـََقاَل ِإيّنِ َأْحبـَْبُت ُحبَّ اخْلَرْيِ َعْن ِذْكِر
اِبلسُّوِق َمْسًحا  َفَطِفَق  َعَليَّ  رُدُّوَها   )32( اِبلَِْجاِب  تـََواَرْت  َحىتَّ   َريبِّ 

 َواْلَْعَناِق

“আদম োউেফক োন করলাম সুলাইমান (-এর মত 
পুত্র)। যস দেল উতেম বান্া। দনচিয়ই যস দেল অদতশয় 
আল্াহ অদভমুখী। (যসই সময়দে স্রণীয়) েখন 
সন্্াফবলা তার সামফন উৎকৃটি প্রজাদতর ভাফলা-ভাফলা 
যঘািা যপশ করা হল। তখন যস বলফলা, আদম আমার 
প্রদতপালফকর স্রণাফ্থিই এই সম্পেফক ভাফলাফবফসদে। 
অবফশফষ তা পেথিার আিাল হফয় যগল। (অনন্তর যস 
বলফলা,) ওগুফলাফক আমার কাফে দেদরফয় আফনা। 
অতঃপর যস (তাফের) পাফয়র যগাো ও ঘাফি হাত 
বুলাফত লাগফলা।” -সূরা যসায়াে, ৩০-৩৩ তােসীফর 
তাওেীহুল কুরআন, ৩/১৯৩-১৯৪

আয়াফতর ব্াখ্ায় আল্ামা তাকী উসমানী ো.বা. 
বফলন, “সুলাইমান আলাইদহস সালাম বলফলন, আদম 
যতা এগুফলাফক আল্াহর জন্ই ভাফলাবাদস, এগুফলা যতা 
সংগ্রহই করা হফয়ফে দজহাফের জন্। আর দজহাে করা 
হয় আল্াহ তায়ালার ভাফলাবাসায়। অতঃপর যঘািাগুফলা 
এগুফত এগুফত তার যচাফখর আিাফল চফল যগল। দতদন 
যসগুফলাফক আবারও তার সামফন আনফত বলফলন। 
এবার দতদন যসগুফলার পাফয়র যগাো ও গেথিাফন আের 
বুদলফয় দেফলন। আয়াফতর উপদরউতি তােসীর হেরত 
আবেুল্াহ দবন আব্াস রাদেআল্াহু আনহু হফত 
বদণথিত আফে এবং এো আয়াফতর শব্াবলীরও যবদশ 
কাোকাদে।  

ইবফন জারীর ও ইমাম রােী রদহমাহুমাল্াহ এ 
তােসীরফকই প্রাধান্ দেফয়ফেন।” তাওেীহুল কুরআন, 
৩/১৯৪ 

শাইখুল দহন্ মাহমুেুল হাসান যেওবন্ী রদহমাহুল্াহও 
আয়াফতর এরকম অ্থিই কফরফেন। তার তরজমার 
েীকায় আল্ামা শাব্ীর আহমে উসমানী রদহমাহুল্াহ 
বফলন,

“অ্থিাৎ দজহাফের যঘািার ভাফলাবাসা ও পদরচেথিাও 
যতা আল্াহ তায়ালার স্রফণর সাফ্ সমৃ্পতি। যেফহতু 
দজহাফের উফদ্শ্ই হফলা আল্াহর দ্ীনফক সুউচ্চ করা 
তাই দজহাফের হাদতয়ার ও আসবাবও দনদচিতভাফব 
আল্াহর দেদকফরর অন্তভুথিতি। েদে আল্াহ তায়ালা 
দজহাে এবং দজহাফের হাদতয়ার প্রস্তুত করার আফেশ না 
দেফতন তফব এই যঘািাফক আমরা এত ভাফলাবাসতাম 
না। এই দজহাফের জেবার আদতশফে্ সুলাইমান 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম আফেশ দেফলন, যঘািাগুফলা 
পুনরায় দনফয় আফসা। যঘািাগুফলা দেদরফয় আনা হফল 
সুলাইমান আলাইদহস সালাম অত্ন্ত ভাফলাবাসা ও 
আেফরর সাফ্ যসগুফলার গেথিান ও পাফয়র যগাোয় 
হাত বুদলফয় তা পদরষ্ার করফত লাগফলন। আয়াফতর 
এ ব্াখ্া যকান যকান মুোসদসর কফরফেন, আয়াফত 
উদল্দখত خري (কল্াণ) শব্ য্ফক এর সম্থিন যমফল, 
যেন এ শব্দে রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াফমর 
বদণথিত এই হাদেফসর দবষয়বস্তুর দেফক ইশারা করফে, 
“যঘািার যকশফর দকয়ামত পেথিন্ত خري (কল্াণ) েুতি 
কফর যেয়া হফয়ফে।” (তােসীফর উসমানী) 
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 আমতির েলা হয় িুহিতয় হিতলে হকন্তু আল্লাহতক হক িুিলাতিে???

ফরায়েজি

ইয়া আল্াহ আপনার প্রশংসা সহকাফর শুরু করদে 
যসই সৃদটিকূফলর সাফ্ োরা প্রদতদনয়ত আপনারই 
প্রশংসা কফর োফচ্, আপনার ই তাসদবহ পাি কফর 
োফচ্। ইয়া আল্াহ দনচিয়ই আপদন আমাফের উপফর 
বিই অনুগ্রহ কফরফেন দকন্তু আমরা দনফজফের উপফর 
বিই জুলুম কফরদে।

েরুে এবং সালাম বদষথিত যহাক মুহাম্মাে সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম এবং তাঁর সম্মাদনত পদরবারবফগথির 
উপর। ত্াকদ্ত এক যরেণীর [আদলম োবীকৃত] 
দকেু ব্দতিফের য্ফক একো ক্া প্রায়ই যশানা োয় - 
ইসলাফম গুপ্ত হত্া হারাম, দনদষদ্ধ। এই ক্ার যপ্রদক্ফত 
তারা দবদভন্ রকম েদলল যেয়ার যচটিা কফরন যেগুফলার 
যকানোই প্রাসদগেক না আর ে্া্থি যতা অবশ্ই না! 
আদম এোফক বদল, আফশ পাফশ যকাপাফনা। অ্থিাৎ 
যজফন বুফে এমন ক্া বলফত ্ াকা এমন কাজ করফত 
্াফক যে উপদস্থত সাধারণ মানুষ মফন করফব মা শা 
আল্াহ কতবি েদকহ! ব্াখ্া যেফখফো নাদক! কই 
কই ঘুফর আসফলা! আমাফের অজ্তার কারফণ, আমরা 
হক্পন্থী সদহহ আদলমফের কাফে আসা োওয়া যেফি 
যেয়ার কারফণ আমাফের সামফন উনারা যেমন ইচ্া 
যতমন লাউ কেু যেখাফত ্াফকন!

মূল ক্ায় দেফর আদস, ইসলাফম গুপ্ত হত্া হারাম, 
দনদষদ্ধ। এই ক্াদে দম্্া ক্া, শুধু দম্্া ই নয় বরং 
রাসুল সাঃ এর দসরাহফক, রাসুল সাঃ পদবত্র কাজফক 
দম্্া প্রমাফণর যচটিা করা। দকভাফব? কারণ রাসুল সাঃ 
এর পদবত্র সীরাহফত রাসুল সাঃ এর পদবত্র কাফজর 

মফধ্ই আমরা গুপ্ত হত্ার দবষয়দে যেখফত পাই। 
সদহহ বুখারী এবং মুসদলফমর হাদেফস আমরা কাব দবন 
আশরাে এবং আবু রাফে যক হত্া করার বণথিনা পাই।
 حدثنا علي بن عبد هللا، حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار: مسعت جابر
 بن عبد هللا يقول: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »من لكعب بن حدثنا علي بن
 عبد هللا، حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار: مسعت جابر بن عبد هللا
 يقول: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »من لكعب بن الشرف فإنه قد أذى هللا
أقتله؟  ورسوله« فقام حممد بن مسلمة فقال: اي رسول هللا أحتب أن 
 قال: نعم. قال: فأذن يل أن أقول شيئا، قال: قل فأته حممد بن مسلمة
 فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنان، وإين قد أتيتك
 أستسلفك. قال: وأيضا، وهللا لتملنه. قال: أن قد اتبعناه فال نب أن
 ندعه حىت ننظر إىل أي شيء يصري شأنه، وقد أردن أن تسلفنا. قال:
فقالوا: ارهنوين نساءكم.  قال:  تريد؟  ارهنوين. قلت: أي شيء   نعم، 
 كيف نرهنك نساءن وأنت أمجل العرب؟ قال: فارهنوين أبناءكم. قالوا:
 كيف نرهنك أبناءن فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقني، هذا
 عار علينا، ولكن نرهنك اللمة، قال سفيان: يعين السالح، فواعده
 أن أيتيه ليال، فجاءه ليال ومعه أبو نئلة، وهو أخو كعب من الرضاعة
هذه خترج  أين  امرأته:  له  فقالت  إليهم  فنزل  الصن،  إىل   فدعاهم 
 الساعة؟ وقال غري عمرو: قالت: أمسع صوت كأنه يقطر منه الدم. قال:
 إمنا هو أخي حممد بن مسلمة، ورضيعي أبو نئلة، إن الكرمي لو دعى
رجلني، معه  مسلمة  بن  حممد  ويدخل  قال:  بليل لجاب.  طعنه   إىل 
 فقال: إذا ما جاء فإين مائل بشعره فأمشه، فإذا رأيتموين استمكنت من
 رأسه فدونكم فاضربوه، وقال مرة: مث أمشكم، فنزل إليهم متوشحا وهو
 ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم رحيا أي أطيب. وقال غري
قال عمرو: العرب.  العرب، وأمجل  أعطر نساء   عمر، وقال: عندي 
 فقال: أتذن يل أن أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه، مث أَشمَّ أصحابه، مث
 قال: أتذن يل؟ قال: نعم، فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه مث

.أتوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخربوه
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জাদবর দবন আবু্ল্াহ (রাঃ) হ’যত বদণথিত, একো 
রাসূলুল্াহ (সা:) বলফলন, কা‘ব ইবনু আশরােফক হত্া 
করার জন্ যক প্রস্তুত আে? যকননা যস আল্াহ্ ও তাঁর 
রাসূলফক কটি দেফয়ফে। মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) 
োঁিাফলন এবং বলফলন, যহ আল্াহর রাসূল! আপদন 
দক চান যে, আদম তাফক হত্া কদর? দতদন বলফলন, 
হ্াঁ। তখন মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বলফলন, 
তাহ’যল আমাফক দকেু প্রতারণাময় ক্া বলার অনুমদত 
দেন। রাসূলুল্াহ্ (সা:) বলফলন, হ্াঁ বল। 
এরপর মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ 
(রাঃ) কা‘ব ইবনু আশরাফের 
দনকে দগফয় বলফলন, এ 
যলাকদে [রাসূল (সা:)] োোক্া 
চায় এবং যস আমাফেরফক বহু 
কফটি যেফলফে। তাই আদম 
আপনার দনকে দকেু ঋফণর 
জন্ এফসদে।

কা‘ব ইবনু আশরাে বলল, 
আল্াহর কসম! পফর যস 
যতামাফেরফক আফরা দবরতি ও 
অদতষ্ কফর তুলফব। মুহাম্মাে 
ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) 
বলফলন, আমরা তাঁর অনুসরণ 
করদে। পদরণাম দক োঁিায় 
তা না যেফখ এখনই তাঁর সগে 
ত্াগ করা ভাল মফন করদে 
না। এখন আদম আপনার 
কাফে এক ওসাক বা েুই 
ওসাক খাে্ ধার চাই। কা‘ব 
ইবনু আশরাে বলল, ধার যতা 
পাফব তফব দকেু বন্ক রাখ। 
মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ 
(রাঃ) বলফলন, দক দজদনস 
আপদন বন্ক চান? যস বলল, যতামাফের স্তীফেরফক 
বন্ক রাখ। মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ বলফলন, আপদন 
আরফবর একজন সুেশথিন ব্দতি। আপনার দনকে 
দকভাফব আমাফের স্তীফেরফক বন্ক রাখব? তখন 
যস বলল, তাহফল যতামাফের সন্তানফেরফক বন্ক 
রাখ। দতদন বলফলন, আমাফের পুত্র সন্তানফেরফক 
আপনার দনকে দক কফর বন্ক রাদখ? তাফেরফক এ 
বফল সমাফলাচনা করা হফব যে, মাত্র এক ওসাক বা 
েুই ওসাফকর দবদনমফয় বন্ক রাখা হফয়ফে। এো যতা 
আমাফের জন্ খুব লজ্াজনক দবষয়। তফব আমরা 
আপনার দনকে অস্তশস্ত বন্ক রাখফত পাদর। যশফষ 

দতদন (মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ) তার কাফে আবার 
োওয়ার ওয়াো কফর চফল আসফলন।

এরপর দতদন কা‘ব ইবনু আশরাফের েুধ ভাই আবূ 
নাফয়লাফক সফগে কফর রাফতর যবলা তার দনকে যগফলন। 
কা‘ব তাফেরফক েূফগথির মফধ্ যিফক দনল এবং যস 
দনফজ উপর তলা য্ফক দনফচ যনফম আসার জন্ প্রস্তুত 
হ’ল। তখন তার স্তী বলল, এ সময় তুদম যকা্ায় 

োচ্? যস বলল, এই যতা 
মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ 
এবং আমার ভাই আবূ 
নাফয়লা এফসফে। ‘আমর 
ব্তীত বণথিনাকারীগণ বফলন 
যে, কা‘যবর স্তী বলল, আদম 
যতা এমনই একদে িাক 
শুফত পাদচ্ োর য্ফক 
রফতির যোঁো েরফে বফল 
আমার মফন হফচ্। কা‘ব 
ইবনু আশরাে বলল, 
মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ 
এবং েুধ ভাই আবূ নাফয়লা 
(অপদরদচত যকান যলাক যতা 
নয়)। ভদ্র মানুষফক রাফতর 
যবলা বশথিা দবদ্ধ করার জন্ 
িাকফল তার োওয়া উদচত। 
(বণথিনাকারী বফলন) মুহাম্মাে 
ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) 
সফগে আফরা েুই ব্দতিফক 
দনফয় যসখাফন যগফলন। 
সুেইয়ানফক দজফজ্স করা 
হফয়দেল যে, ‘আমর দক 
তাফের েু’জফনর নাম উফল্খ 

কফরদেফলন? উতেফর সুেইয়ান 
বলফলন, একজফনর নাম উফল্খ 

কফরদেফলন। ‘আমর বণথিনা কফরন যে, দতদন আফরা 
েু’জন মানুষ সফগে কফর দনফয় দগফয়দেফলন এবং দতদন 
বফলদেফলন, েখন যস (কা‘ব ইবনু আশরাে) আসফব। 
‘আমর ব্তীত অন্ান্ রাবীগণ (মুহাম্মাে ইবনু 
মাসলামার সা্ীফের সম্পফকথি) বফলফেন যে, (তারা 
হ’যলন) আবূ আবস্ ইবনু জাবর, হাদরে ইবনু আওস 
এবং আববাে ইবনু দবশর। ‘আমর বফলফেন, দতদন 
অপর েুই যলাকফক সফগে কফর দনফয় এফসদেফলন এবং 
তাফেরফক বফলদেফলন, েখন যস আসফব তখন আদম 
তার মা্ার চুল ধফর শুঁকফত ্াকব। েখন যতামরা 
আমাফক যেখফব যে, খুব শতিভাফব আদম তার মা্া 

 একো রাসূলুল্াহ 
(সা:) বলদলন, কা‘ব ইবনু 

আিরােদক হর্যা করার 
জন্য পক প্রস্তুর আি? পকননা 
পস আল্াহ্ ও রা ার রাসূলদক 
কষ্ মেদয়দি। মুহাম্মাে ইবনু 
মাসলামাহ (রাঃ) ো াোদলন 
এবং বলদলন, পহ আল্াহর 
রাসূল! আপমন মক োন পয, 
আমম রাদক হর্যা কমর? মরমন 
বলদলন, হা ্যা। রখন মুহাম্মাে 
ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) 
বলদলন, রাহ’পল আমাদক 
মকিু প্ররারণাময় কথা বলার 
অনুমমর মেন। রাসূলুল্াহ্ 
(সা:) বলদলন, হা ্যা বল।
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আঁকদিফয় ধফরদে, তখন যতামরা তরবাদর দ্ারা তাফক 
আঘাত করফব। দতদন (মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ) 
একবার বফলদেফলন যে, আদম যতামাফেরফকও শুঁকাব। 
যস (কা‘ব) চাের দনফয় নীফচ যনফম আসফল তার 
শরীর য্ফক সুঘ্াণ যবর হদচ্ল। তখন মুহাম্মাে ইবনু 
মাসলামাহ (রাঃ) বলফলন, আজফকর মত এফতা উতেম 
সুগদন্ আদম আর কখফনা যেদখদন। ‘আমর ব্তীত অন্ান্ 
রাবীগণ বণথিনা কফরফেন যে, কা‘ব বলল, আমার দনকে 
আরফবর সম্ভান্ত ও মেথিাোসম্পন্ সুগন্ী ব্বহারকারী 
মদহলা আফে। ‘আমর বফলন, মুহাম্মাে ইবনু মাসলামাহ 
(রাঃ) বলফলন, আমাফক আপনার মা্া শুঁকফত অনুমদত 
যেফবন দক? যস বলল, হ্াঁ। এরপর দতদন তার মা্া 
শুঁকফলন এবং এরপর তার সা্ীফেরফক শুঁকাফলন। 
তারপর দতদন আবার বলফলন, ‘আমাফক আবার শুঁকবার 
অনুমদত যেফবন দক? যস বলল, হ্াঁ। এরপর দতদন 
তাফক কাবু কফর ধফর সা্ীফেরফক বলফলন, যতামরা 
তাফক হত্া কর। তাঁরা তাফক 
হত্া করফলন। এরপর নবী 
(সা:)-এর দনকে এফস এ 
খবর দেফলন।
[বুখারী হা/৪০৩৭ 
‘মাগােী’ অধ্ায়, ‘কা‘ব 
ইবনু আশরাফের 
হত্া’]

দকতাবুল মাগাদজর 
বণথিনায় এফনফেন,
عازب بن  الرباء   عن 
رسول بعث   :  قال 
عليه هللا  صلى   هللا 
من رجاال  اليهودي  رافع  أيب  إىل  سلم  فأمر و   النصار 
رافع أبو  وكان  عتيك  بن  هللا  عبد  ي عليهم  هللا يؤذ  رسول 
له برض الجاز  صلى هللا عليه و سلم ويعني عليه وكان ف حصن 
عبد فقال  بسرحهم  الناس  وراح  الشمس  غربت  وقد  منه  دنوا   فلما 
 هللا لصحابه أجلسوا مكانكم فإين منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن
 أدخل فأقبل حىت دن من الباب مث تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد
تدخل أن  تريد  إن كنت  هللا  عبد  اي  البواب  به  فهتف  الناس   دخل 
 فادخل فإين أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس
 أغلق الباب مث علق الغاليق على وتد قال فقمت إىل القاليد فأخذهتا
فلما له  عاليل  ف  وكان  عنده  يسمر  رافع  أبو  وكان  الباب   ففتحت 
 ذهب عنه أهل مسره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت ابب أغلقت
أقتله حىت  إيل  يلصوا  مل  يب  نذروا  القوم  إن  قلت  الداخل  من   علي 
 فانتهيت إليه فإذا هو ف بيت مظلم وسط عياله ال أدري أين هو من
 البيت فقلت اي أاب رافع قال من هذا ؟ فأهويت نو الصوت فأضربه
 ضربة ابلسيف وأن دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت

 فأمكث غري بعيد مث دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت اي أاب رافع ؟
 فقال لمك الويل إن رجال ف البيت ضربين قبل ابلسيف قال فأضربه
أقتله مث وضعت ظبة السيف ف بطنه حىت أخذ ف  ضربة أثخنته ومل 
 ظهره فعرفت أين قتلته فجعلت أفتح البواب اباب اباب حىت أنتهيت إىل
 درجة له فوضعت رجلي وأن أرى أين قد أنتهيت إىل الرض فوقعت ف
 ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة مث انطلقت حىت جلست
 على الباب فقلت ال أخرج الليلة حىت أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك
 قام الناعي على السور فقال أنعى أاب رافع تجر الجاز فانطلقت إىل
 أصحايب فقلت النجاء فقد قتل أاب رافع فانتهيت إىل النيب صلى هللا
 عليه و سلم فحدثته فقال ) ابسط رجلك ( . فبسطت رجلي فمسحها

فكأهنا مل أشتكها قط
“হেরত বারা ইবফন আদেব রাদেয়াল্াহু আনহু য্ফক 
বদণথিত। দতদন বফলন, ইয়াহুদে আবু রাফের (হত্ার) 
উফদ্ফশ্ রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম আবু্ল্াহ 
ইবফন আদতক রাদেয়াল্াহু আনহুর যনতৃফত্ব 
আ ন স া দ র কফয়কজন সাহাদবফক 

প া ি া ফ ল ন । 
আবু রাফে 

রাসূল সাল্াল্াহু 
আ ল া ই দ হ 

ও য় া স া ল্ া ম ফ ক 
কটি দেত এবং 

( মু শ দ র ক ফ ে র ফ ক ) 
তার দবরুফদ্ধ সহায়তা 

করত। যস (খায়বাফরর 
কাোকাদে) দহজাে ভূদমফত 

তার একদে েূফগথি বাস 
করত। সাহাবাফয় যকরাম 

েখন তার েূফগথির কাোকাদে 
যপঁেফলন, ততক্ফণ সূেথি িুফব 

যগফে এবং যলাকজন তাফের পশুগুফলাফক চারণভূদম 
য্ফক বাদি দনফয় এফসফে। আবু্ল্াহ রাদেয়াল্াহু আনহু 
তার সগেীফের বলফলন, যতামারা এখাফনই বফস ্াক। 
আদম োই। োফরায়াফনর সাফ্ যকান যকৌশল কফর 
ঢুকফত পাদর দক’না যেদখ।

দতদন েরজার কাফে যপঁেফলন। যপঁফে কাপি মুদি 
দেফয় এমনভাফব বফস যগফলন, যেন দতদন প্রাকৃদতক 
প্রফয়াজন পূরণ করফেন। এতক্ফণ যলাকজন েূফগথি 
ঢুফক যগফে। োফরায়ান আবু্ল্াহ রাদেয়াল্াহু আনহুফক 
লক্ কফর বলল, ওফহ আল্াহর বান্া! ঢুকফত চাইফল 
ঢুক। আদম েরজা বন্ কফর দেফত োদচ্। আদম ঢুফক 
যগলাম। ঢুফক (আতিাবফল) লুদকফয় যগলাম। সবার ঢুকা 
যশষ হফল োফরায়ান েরজা বন্ কফর দেল। চাদবগুফলা 
একদে যপফরফক লেদকফয় রাখল। 

হররত িলারলা ইিতে আহরি 
রলাহিয়লাল্লাহু আেহু দথতক ির্ণত। হতহে িতলে, 

ইয়লাহুহি আিু রলাতের (হত্লার) উতদেতশ্ 
রলাসূল সলাল্লাল্লাহু আললাইহহ ওয়লাসলাল্লাম 

আব্দুল্লাহ ইিতে আহতক রলাহিয়লাল্লাহু 
আেহুর দেতৃতবে আেসলাহর কতয়কজে 

সলাহলাহিতক পলাঠলাতলে। আিু রলাতে রলাসূল 
সলাল্লাল্লাহু আললাইহহ ওয়লাসলাল্লামতক কষ্ট হিত 

এিং (মুশহরকতিরতক) তলার হিরুতধে সহলায়তলা 
করত।
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এরপররও 
যখন বলা হয় ইসলারে 

গুপ্ত হত্া নননিদ্ধ তখন এর 
দ্ারা তারা নি প্রোণ িররত চান? 

আেরা ননরে থেরি নিছু বানাইনন 
আর রাসুল সাঃ আোরের েন্ এই 
িাে নননিদ্ধ িরর যাননন তাহরল তারের 

ননিট আোর প্রশ্ন – “ইসলারে গুপ্ত 
হত্া নননিদ্ধ” এ দ্ারা আপনারা 

আোরের নি বুঝারত 
চান?

দতদন বফলন, আদম চাদবগুফলা দনফয় দনলাম। েরজা 
খুললাম। আবু রাফের অভ্াস দেল, রাফত তার কাফে 
যখাশ-গফল্পর আসর বসত। যস েূফগথির উপফরর তলায় 
্াকত। তার গফল্পর সগেীরা েখন চফল যগল, আদম 
দসঁদি যবফয় উপর তলায় উিলাম। আদম যে েরজাই 
খুলতাম, দভতর য্ফক লাদগফয় দেতাম; এই যভফব যে, 
েদে যলাকজন আমার ব্াপাফর যের যপফয় োয়, তাহফল 
হত্া কফর যশষ করা পেথিন্ত যেন তারা আমার কাফে 
যপঁেফত না পাফর। আদম তার কফক্ যপঁেলাম।

(অন্ বণথিনায় এফসফে, দতদন দগফয় আবু রাফেফক িাক 
যেন। তার স্তী দজফজ্স কফর, তুদম যক? দতদন জওয়াব 
যেন, আদম আবু রাফের জন্ একেু হাদেয়া দনফয় 
এফসদে। এফত স্তী েরজা যখাফল যেয়।) যস অন্কার 
কফক্ তার পদরবাফরর যলাকফের মােখাফন 
শুফয় দেল। বুেফত পারদেলাম না যে, 
দিক যকা্ায় যস। িাক দেলাম, আবু 
রাফে! যস জওয়াব দেল, এই 
যলাক যক? আদম আওয়াজো 
লক্ কফর তরবাদর চালালাম। 
আমার তখন দেফশহারার 
মফতা অবস্থা। দকন্তু না! 
যকান কাজ হল না। উফ্া 
যস দচৎকার দেফয় উিল। 
আদম ঘর য্ফক যবদরফয় 
এলাম। অল্প দকেুক্ণ পর 
আবার যগলাম। (গলার স্বর 
পদরবতথিন কফর যেন আদম তাফক 
সাহাে্ করফত এফসদে এই ভান 
কফর) বললাম, ‘আবু রাফে! আওয়াজ 
দকফসর’? যস উতের দেল, ‘যতামার মাফয়র 
সবথিনাশ যহাক! এই মাত্র কফক্ এক ব্দতি 
আমাফক তরবাদর দেফয় আঘাত কফরফে’। দতদন বফলন, 
এবার আফরকো যকাপ দেলাম। এফত যস মারাত্মক 
জখম হল। দকন্তু হত্া করফত পারলাম না। এরপর 
আদম তরবাদরর ধারাফলা দেকো তার যপফের উপর ধফর 
সফজাফর চাপ দেলাম। এফকবাফর দপফে দগফয় যিকল। 
বুেফত পারলাম, হত্া করফত যপফরদে।

তারপর এফকক কফর েরজাগুফলা খুলফত লাগলাম। 
আসফত আসফত একো দসঁদিফত এফস পা রাখলাম। 
(আদম যচাফখ একেু কম যেখতাম।) রাত দেল চাঁেনী। 
মফন কফরদে (সব দসঁদি যশষ) দনফচ এফস যগদে। (দকন্তু 
তখনও একদে দসঁদি বাদক দেল)। আদম পফি যগলাম। 
পফি দগফয় পাফয়র যগাোর হাি যভফে যগল। পাগদি 

যখাফল পা যবঁফধ দনলাম। যসখান য্ফক এফস েরজার 
দনকে বফস রইলাম। বললাম, হত্া করফত যপফরদে 
দক’না তা না জানা পেথিন্ত আজ রাফত আর যবর হদচ্ 
না। েখন (যভার হল এবং) যমারগ িাকফত লাগল, 
তখন যঘাষক প্রাচীফরর উপর উফি যঘাষণা দেল, ‘আদম 
যঘাষণা দেদচ্ যে, দহজাফের ব্বসায়ী আবু রাফে মারা 
যগফে’।

যঘাষণা শুফন (দনদচিত হফয়) আমার সগেীফের দনকে 
এলাম। বললাম, তািাতাদি পালাও। আল্াহ তাআলা 
আবু রাফেফক হত্া কফরফেন। (এরপর আমরা দেফনর 
যবলা লুদকফয় ্ াকতাম আর রাফতর যবলা প্ চলতাম। 
এভাফব খায়বার য্ফক মেীনায় উপদস্থত হলাম।) 
তারপর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াফমর কাফে 

উপদস্থত হফয় ঘেনার দববরণ শুনালাম। 
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম 

(আমাফক) বলফলন, যতামার 
পা এদেফক বািাও যেদখ। 
পা বাদিফয় দেলাম। দতদন 
পাফয় হাত বুদলফয় দেফলন। 
এমনভাফব ভাল হফয় যগলাম, 
যেন কখনও যকান ব্্াই 
পাইদন।”
- সহীহ বুখাদর: ৩৮১৩, 
দকতাবুল মাগাদজ।
লক্্ করুন প্র্ম হাদেফস 

“মুহাম্মাে ইবফন মাসলামাহ 
রাঃ রাসুল সাঃ যক দজফজ্স 

করফলন যহ আল্াহর রাসূল! আপদন 
দক চান যে, আদম তাফক হত্া কদর? 

দতদন বলফলন, হ্াঁ।” রাসুল সাঃ হ্াঁ বফলফেন, 
রাসুল সাঃ এই গুপ্ত হত্ার ব্াপাফর হ্াঁ বফলফেন। এর 
পফরর হাদেফস আবু রাফের (হত্ার) উফদ্ফশ্ রাসূল 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম আবু্ল্াহ ইবফন আদতক 
রাদেয়াল্াহু আনহুর যনতৃফত্ব আনসাদর কফয়কজন 
সাহাদবফক পািাফলন। 

এরপফরও েখন বলা হয় ইসলাফম গুপ্ত হত্া দনদষদ্ধ 
তখন এর দ্ারা তারা দক প্রমাণ করফত চান? আমরা 
দনফজ য্ফক দকেু বানাইদন আর রাসুল সাঃ আমাফের 
জন্ এই কাজ দনদষদ্ধ কফর োনদন তাহফল তাফের 
দনকে আমার প্রশ্ন – “ইসলাফম গুপ্ত হত্া দনদষদ্ধ” এ 
দ্ারা আপনারা আমাফের দক বুোফত চান?
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বতথিমান সমফয় য্ান হামলার ক্া জাফননা এমন মানুষ 
খুব কমই আফে। প্রদতদনয়ত পাদকতিান, আেগাদনতিান, 
ইফয়ফমন, যসামাদলয়া, দলদবয়া এমন মুসদলম যেশগুফলাফত 
য্ান হামলায় হাজার হাজার দনরীহ মুসদলম নারী পুরুষ 
দশশু দনহত হফচ্! হফতই ্াকফে। আজ পেথিন্ত যকউ এই 
য্ান হামলা দনফয় যকান ক্া বফলনা। য্ান হামলার 
৯০% োফগথিে হফচ্ দনরীহ জনগণ, োর মফধ্ আফে নারী 
পুরুষ এমনদক অসহায় দশশু! আদম ো বললাম শুধু 
মাত্র এই একদে লাইন দবশ্ দমদিয়ার দশফরানাম হফয় 
এফসফে। এভাফব বলফলও দম্্া হফবনা যে, অ্াফমদরকার 
এই ভয়ঙ্কর যখলার দশকার হফচ্ - ৯০% দনরীহ মানুষ!

শুধুমাত্র পাদকতিাফন ২০০৪ য্ফক ২০১৩ পেথিন্ত সবথিফমাে 
দনহফতর সংখ্া ২৫৩৭ য্ফক ৩৬৪৬ এবং আহফতর 
সংখ্া - ১১২৮ য্ফক ১৫৫৭ জন। এর মফধ্ - দশশুর 
সংখ্া ২০০। সাধারণ নাগদরক - ৪১৬ য্ফক ৯৫১। এবং 
অজানা - ১৯০৪ য্ফক ২৪৪৬। অজানা অ্থি হফচ্ - এই 
দনহতফের যেহ এমন পেথিাফয় দবকৃত বা ধ্ংস হফয় যগফে 
যে তা বুোর যকান উপায় যনই, তারা যক, বা যকমন? 
আর সমতি আহত দনহফতর মফধ্ তাফের োবীকৃত 
োফগথিে দেফলা মাত্র ৪৯ জন! এ যতা জানফলন শুধুমাত্র 
পাদকতিাফনর ঘেনা। এবার আেগাদনতিাফনর ব্াপাফরও 
যজফন দনন। শুধুমাত্র ২০১৯ সাফল আেগাদনতিাফন 
সবথিফমাে ৬৮২৫ দে য্ান স্টাইক চালাফনা হফয়ফে! 
তাহফল পাদকতিাফনর দহসাব য্ফক আেগাদনতিাফনর আহত 
দনহফতর একো ধারনা কফর যনন! তাগুত আল সাউে 
দনদবথিচাফর ইফয়ফমফন অসহায় মুসদলম নারী দশশুফের 
পাইকারী হাফর হত্া করফে এ দনফয় যকউ োতওয়া 
যেয়না! অ্চ মুসদলফমর রতি েরাফনা যে কত বি পাপ 
তা কল্পনা করাও মুশদকল! কাফের মুরতাে এবং রাসুল 
সাঃ এর অবমাননাকারী জাহান্াফমর কীেফের গুপ্ত হত্া 
করা হফল ইনারা খুব আহত যহান সাফ্ সাফ্ ইসলাফমর 
শান রক্াফ্থি বয়ান যেয়া শুরু কফরন দকন্তু অপর দেফক 
েখন মুসদলম নামধারী এই তাগুত রা ইসলাফমর নাম 
দনশানাই দমদেফয় দেফচ্ তখন তাফের যমাফেও খুফজ 
পাওয়া োয়না!

মফন রাখফবন, গুপ্ত হত্া দনহত হয় খুব যবশী ১,২,৩ 
দকংবা ১০০ োরা কাফের দকংবা অদধকাংশই কাফের। 
আর তখন আপনাফের জবান খুফল োয়। অপর দেফক 
তগুফতর জুলুফম দনহত হয় হাজার হাজার দকংবা লক্ 
লক্ মুসদলম নারী, দশশু এবং পুরুষ। তখন যকন 
আপনাফের আমরা খুঁফজ পাইনা! আমাফের মত কানাফক 
হাইফকােথি হয়ত যেখাফত পারফবন দকন্তু আস সাদম ওয়াল 
বাদসর যক পারফবন দক!

 তলাগুত আল সলাউি 
হের্িিলাতর ইতয়তমতে অসহলায় 

মুসহলম েলারী হশশুতির পলাইকলারী 
হলাতর হত্লা করতে এ হেতয় 
দকউ েলাতওয়লা দিয়েলা! অথি 
মুসহলতমর রক্ত িরলাতেলা দর 
কত িড় পলাপ তলা কল্পেলা করলাও 
মুশহকল! কলাতের মুরতলাি এিং 
রলাসুল সলাঃ এর অিমলােেলাকলারী 
জলাহলান্লাতমর কীটতির গুপ্ত হত্লা 
করলা হতল ইেলারলা খুি আহত 
দহলাে সলাতথ সলাতথ ইসললাতমর 
শলাে রক্লাতথ্ব িয়লাে দিয়লা শুরু 
কতরে হকন্তু অপর হিতক রখে 
মুসহলম েলামধলারী এই তলাগুত রলা 
ইসললাতমর েলাম হেশলােলাই হমটিতয় 
হিতছে তখে তলাতির দমলাতটও খুতজ 
পলাওয়লা রলায়েলা! মতে রলাখতিে, 
গুপ্ত হত্লা হেহত হয় খুি দিশী 
১,২,৩ হকংিলা ১০০ রলারলা কলাতের 
হকংিলা অহধকলাংশই কলাতের। 
আর তখে আপেলাতির জিলাে 
খুতল রলায়। অপর হিতক তগুততর 
জদুলুতম হেহত হয় হলাজলার হলাজলার 
হকংিলা লক্ লক্ মুসহলম 
েলারী, হশশু এিং পুরুষ। তখে 
দকে আপেলাতির আমরলা খুঁতজ 
পলাইেলা! আমলাতির মত কলােলাতক 
হলাইতকলাট্ব হয়ত দিখলাতত পলারতিে 
হকন্তু আস সলাহম ওয়লাল িলাহসর 
দক পলারতিে হক!
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ইসললাম প্রিলাতর 
তরিলারীর ভূহমকলা 

ইসললাম প্রিলাতর 
তরিলারীর ভূহমকলা 

আদনান মারুফ

পঞ্চম 
পর্ব

যেফহতু ইসলাফম োসপ্র্া বহাল রাখার প্রধান কারণ 
হফলা- তাফেরফক মুসলমানফের সংস্পফশথি যরফখ 
ইসলামগ্রহফণ উদু্দ্ধ করা, এজন্ই রাসুল সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম োসফের সাফ্ সোচাফরর প্রদত 
খুব যবশী উৎসাদহত কফরফেন, এ দবষফয় অত্ন্ত গুরুত্ব 
প্রোন কফরফেন। মদনব দনফজ যে মাফনর খাবার খায় 
যগালামফকও যসই মাফনর খাবার খাওয়াফত বফলফেন। 
মদনব দনফজ যে ধরফণর যপাশাক পফর তাফকও যসই 
ধরফণর যপাশাক সরবরাহ করার আফেশ দেফয়ফেন। 
-সদহহ বুখারী, ৩০ সদহহ মুসদলম, ১৬৬১। এমনদক 
রাসুল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম মৃতু্শে্ায় 
শাদয়ত অবস্থায়ও বারংবার এক্া বলদেফলন, الصالة وما 
 যতামরা নামাফের প্রদত েত্নবান হও এবং“ ملكت أميانكم
োসোসীফের সাফ্ ভাফলা ব্বহার কফরা।” -সুনাফন 
ইবফন মাজাহ, ১৬২৫

বলাবাহুল্, মুসলমানফের সংস্পফশথি য্ফক েখন বন্ী 
োস-োসীরা তাফের উতেম জীবনাচার প্রত্ক্ করফব, 
দবফশষকফর ইসলাফমর দশক্া অনুোয়ী তাফের প্রদত 
অনুগ্রহ করফত যেখফব, পাশাপাদশ মুসলমানফের 
অধীফন ্াকার েরুন ইসলাম গ্রহফণ অন্ যকান বাধাও 
্াকফব না, তখন তারা সহফজই ইসলাম গ্রহণ করফব।

ইসলাফমর স্বণথিেুফগ আমরা এমনোই যেখফত পাই। 
সাহাবা-তাফবয়ীগণ যে কাফেরফের বন্ী কফর এফনফেন 
তারা প্রায় সকফলই মুসলমান হফয় দগফয়দেফলন। বরং 
তাঁরা দনফজরা দকংবা তাফের সন্তানরা বি বি আফলম-
যসনাপদত-আদমর হফয় ইসলাফমর ইদতহাফস অমর হফয় 
রফয়ফেন। েদে এফেরফক যগালাম-বাঁেী না বানাফনা 
হফতা তাহফল হয়ফতা তারা সারাজীবন কাফেরই য্ফক 
যেফতা। 

এখন ভাবার দবষয় হফলা েুফোর মধ্ যকানো উতেম:-
১:- ক্ণস্থায়ী েুদনয়াফত দকেুদেফনর জন্ যগালাম হওয়ার 
লাছিনা ও দেল্দত সহ্ করা। দবদনমফয় মুদমন হফয় 
দচরস্থায়ী আফখরাফতর সেলতা লাভ।

২:- েুদনয়াফত যগালাম হওয়ার লাছিনা ও দেল্দত হফত 
যবঁফচ ্াকা, দবদনমফয় আফখরাফত দচরস্থায়ী জাহান্াফম 
প্রফবশ করা। যে ব্দতি দনফজর দবফবক-বুদদ্ধ কাফেরফের 
দনকে গদচ্ত রাফখদন তার বুেফত বাকী ্াকার ক্া 
নয় যে, প্র্মদের সাফ্ দদ্তীয়োর যকান তুলনাই 
চফল না। শাফয়খ আফনায়ার আওলাকীর ভাষায়, “েদে 
আমার পূবথিপুরুষফক খাফলে দবন ওয়াদলে রাদে. যগালাম 
বাদনফয় তার দ্ারা দনফজর জুফতাও পদরষ্ার কদরফয় 
্াফকন, তবুও তাফত আদম খুদশ, যকননা এো তার জন্ 
কাফের অবস্থায় মৃতু্বরণ কফর জাহান্াফম োওয়ার 
যচফয় ভাফলা।”

তফব যেফহতু োস-োসী বানাফনা হফলা ইসলাম গ্রহফণর 
মাধ্ম, তাই ইসলাম চায় না োস-োসীরা দচরকাল োস-
োসী দহফসফবই জীবনোপন করুক, এজন্ ইসলাফম 
োস মুদতির (দবফশষ কফর মুসদলম োস মুদতির) বহু 
েেীলত ও দবধান রফয়ফে। হাদেফস এফসফে, “যে ব্দতি 
যকান মুদমন োসফক আোে করফব যতা োফসর শরীফরর 
প্রদতদে অফগের দবদনমফয় তার শরীফরর প্রদতদে অগে 
জাহান্াম হফত মুদতি পাফব।”-সদহহ বুখারী ২৫১৭, 
সদহহ মুসদলম ১৫০৯। সদহহ বুখারীর বণথিনায় এফসফে, 
“এ হাদেস শুফন আলী দবন হুসাইন রহ. েশ হাজার 
দেরহাফমর দবদনমফয় খদরেকৃত একদে োসফক আোে 
কফর যেন।” -সদহহ বুখারী - ২৫১৭
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যে ব্দতি োসীফক উতেম দশটিাচার দশক্া যেওয়ার 
পফর আোে কফর দবফয় কফর তাফক দদ্গুণ সওয়াফবর 
ওয়াো প্রোন করা হফয়ফে। -সদহহ বুখারী - ৯৭, 
সদহহ মুসদলম – ১৫৪।

োসী েদে মদনফবর ঔরফস সন্তান জন্মোন কফর তফব 
যস মদনফবর মৃতু্র পফর আোে হফয় োয়।
- সুনাফন ইবফন মাজাহ - ২৫১৬, মুসনাফে আহমে 
– ২৭৫৯।

োসোসীরা েদে মুকাতাবাত ত্া দবদনময় প্রোফনর শফতথি 
আোে হওয়ার চুদতি করফত চায় তফব মদনবফেরফক 
এ চুদতি মঞু্র করার আফেশ করা হফয়ফে। 
পাশাপাদশ মদনব ও অন্ান্ মুসলমানফের 
এই চুদতির দবদনময় আোফয়র যক্ফত্র 
তাফক সহফোদগতা করফত বলা হফয়ফে। বরং এোফক 
োকাফতর একদে মাসরাে-খাত দহফসফব দনধথিারণ 
করা হফয়ফে।
-সুরা নুর - ২৪, সুরা তাওবা ৬০।

যতমদনভাফব দবদভন্ অপরাফধর শাদতিস্বরূপ োস 
আোে করার আফেশ করা হফয়ফে। যেমন:-

ক. যকউ েদে যকান মুসলমানফক ভুফল হত্া কফর 
যেফল তাহফল তার অপরাফধর কােোরা হফলা একদে 
মুসদলম োস আোে করা, োস আোে করার সাম্থি্ 
না ্াকফল েুইমাস লাগাতার যরাো রাখা।
-সুরা দনসা, ৯২

খ. যকউ স্তীর সাফ্ দেহার করফল অ্থিাৎ স্তীফক মাফয়র 
সাফ্ তুলনা করফলও তার কােোরা হফলা সাম্থি্ 
্াকফল োস আোে করা।
-সুরা মুজাোলা, ৩

গ. যকউ েদে রমোন মাফস ইচ্াকৃত যরাো যভফগে 
যেফল তফব তার কােোরাও হফলা সাম্থি্ ্াকফল 
োস আোে করা। সদহহ বুখারী, ১৯৩৬ সদহহ মুসদলম,

হাদেফস এফসফে, “যকউ েদে োসফক ্াপ্পি মাফর 
দকংবা প্রহার কফর যতা এর কােোরা হফলা তাফক 
আোে কফর যেওয়া।”
-সদহহ মুসদলম, ১৬৫৭

উদল্দখত হাদেসসমূফহর কারফণ সাহাবাফয় যকরাম 
ব্াপক পদরমাফণ োস আোে করফতন, দবফশষকফর 

োসফের ইসলাম গ্রহফণর পর। মুয়াজ রাদে. একবার 
দকেু ক্রীতোস হাদেয়া পান। দতদন নামাে পিফত 
োঁিাফল তারা দপেফন ইফতিো করফত আফস। দতদন 
তাফেরফক প্রশ্ন কফরন, যতামরা কার জন্ নামাে 
পফিা? তারা বফল, আল্াহর জন্। এ ক্া শুফন 
মুয়াজ বলফলন, তফব োও যতামরাও আল্াহর জন্ 
(আোে)।
-মুসান্াে ইবফন আবী শাইবা, ২২৩৯৩

প্রদসদ্ধ সাহাবী হাফতব দবন আবী বালতাআ রাদে. 
মৃতু্র সময় তার োস-োসীফের মফধ্ োরা নামাে 
পফি, যরাো রাফখ তাফের আোে কফর যেয়ার ওদসয়্ত 

কফর োন। -মুসান্াে আবু্র রােোক, 

সারক্া হফলা, োসপ্র্ার মাধ্ফম 
ইসলাম কাফেরফের মুসলমান বানাফনার জন্ 
একদে পদরপূণথি যনোম বা দসফটেম বতদর কফরফে, 
োর সূচনা হফব তাফেরফক েুদ্ধবন্ী কফর োস 
বানাফনার মাধ্ফম, আর সমাদপ্ত হফব তাফেরফক 
আোে করা -দবফশষকফর ইসলাম গ্রহণ করার 
পফর- আোে করার মাধ্ফম। আর মােখাফন 
তাফের সাফ্ ইসলাফমর দশক্া অনুোয়ী সোচার 
করা হফব ইসলাফমর প্রদত তাফেরফক আকৃটি করার 
জফন্। উদল্দখত হাদেসগুফলার সমদটি য্ফক আমরা 
এোই বুেফত পাদর। এফক্ফত্র ভুল ধারণা বতদরর 
কারণ হফলা, অফনফকই শুধু োস-োসীফের সাফ্ 
ভাফলা ব্বহার দকংবা তাফেরফক আোে করার 
প্রদত উৎসাদহত করার হাদেসগুফলা লক্্ কফর, 
দকন্তু কাফেরফের োস-োসী বানাফনার প্রদতও যে 
একাদধক হাদেফস উদু্দ্ধ করা হফয়ফে তা জ্াফত-
অজ্াফত এদিফয় োয়, আর এভাফবই এ ব্াপাফর 
তাফের একো খদণ্ডত ধারণা বতদর হয়। আল্াহ 
আমাফের সদিক বুে োন করুন।

এখাফন একো প্রশ্ন হফত পাফর, েদে কাফেরফের 
মুসদলম বানাফনাই ইসলাফমর োসপ্র্া বহাল 
রাখার প্রধান কারণ হয় তফব ইসলাম গ্রহণফকই 
যকন তাফের মুদতির কারণ দহফসফব দনধথিারণ করা 
হফলা না? যকন ইসলাম গ্রহফণর সাফ্ সাফ্ই তারা 
আোে হফয় োফব না? এ প্রফশ্নর একাদধক উতের 
হফত পাফর, আমার মফত এর সবফচফয় সুন্র উতের 
হফলা, েদে ইসলাম গ্রহণফকই োসমুদতির কারণ 
দহফসফব দনধথিারণ করা হফতা, তাহফল যসো অফনকো 
ঘাফি তফলায়ার ধফর যজারপূবথিক মুসলমান বানাফনার 
মফতাই হফতা।
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যকননা োসত্ব এতই ঘৃদণত দবষয় যে, যকান সুস্থ মদতিফষ্র মানুষ যস্বচ্ায় সজ্াফন 
োসফত্বর জীবনফক যমফন দনফত পাফর না। তাই েদে ইসলাম গ্রহফণর সাফ্ 
সাফ্ই োসরা আোে হফয় যেফতা, তফব ইসলাম সম্পফকথি অবগদতর পূফবথিই 
োফসরা শুধু মুদতির জন্ ইসলাম গ্রহণ করফতা। এরপর হয়ফতা তারা পাদলফয় 
কাফেরফের কাফে চফল যেফতা দকংবা মুনাদেক হফয় মুসদলম সমাফজ বসবাস কফর 
আমাফের ক্দতসাধন করফতা। েফল োসপ্র্া বহাল রাখার অন্তম উফদ্শ্, 
অ্থিাৎ দকেুদেন োস দহফসফব মুসলমানফের সংস্পফশথি য্ফক ইসলাফমর যসৌন্ফেথির 
ব্াপাফর অবগদত লাফভর পাশাপাদশ তাফের সাফ্ মুসদলমফের উতেম আচরণ 
প্রত্ক্ কফর আন্তদরকভাফব মুসলমান হওয়া- এ লক্্ অধরাই রফয় যেফতা।

সারকথা হদলা, োসপ্রথার মাধ্যদম ইসলাম কাদেরদের 
মুসলমান বানাদনার জন্য একটি পমরপূণ্ব পনযাম বা মসদটেম 

বরমর কদরদি, যার সূেনা হদব রাদেরদক যুধিবন্ী কদর োস 
বানাদনার মাধ্যদম, আর সমামতি হদব রাদেরদক আযাে 
করা -মবদিেকদর ইসলাম গ্রহণ করার পদর- আযাে করার 
মাধ্যদম। আর মাঝখাদন রাদের সাদথ ইসলাদমর মিক্ষা 

অনুযায়ী সোোর করা হদব ইসলাদমর প্রমর রাদেরদক 
আকৃষ্ করার জদন্য। উমল্মখর হামেসগুদলার সমষ্টি পথদক 
আমরা এটাই বুঝদর পামর। এদক্ষদরে ভুল ধারণা বরমরর 
কারণ হদলা, অদনদকই শুধু োস-োসীদের সাদথ ভাদলা 

ব্যবহার মকংবা রাদেরদক আযাে করার প্রমর উৎসামহর 
করার হামেসগুদলা লক্ষ্য কদর, মকন্তু কাদেরদের োস-োসী 
বানাদনার প্রমরও পয একামধক হামেদস উবিধুি করা হদয়দি 
রা জ্াদর-অজ্াদর এমেদয় যায়, আর এভাদবই এ ব্যাপাদর 

রাদের একটা খমডির ধারণা বরমর হয়। আল্াহ আমাদের 
সঠিক বুঝ োন করুন। এখাদন একটা প্রশ্ন হদর পাদর, যমে 
কাদেরদের মুসমলম বানাদনাই ইসলাদমর োসপ্রথা বহাল 
রাখার প্রধান কারণ হয় রদব ইসলাম গ্রহণদকই পকন রাদের 

মুমতির কারণ মহদসদব মনধ্বারণ করা হদলা না? পকন ইসলাম 
গ্রহদণর সাদথ সাদথই রারা আযাে হদয় যাদব না? এ প্রদশ্নর 
একামধক উত্তর হদর পাদর, আমার মদর এর সবদেদয় সুন্র 
উত্তর হদলা, যমে ইসলাম গ্রহণদকই োসমুমতির কারণ মহদসদব 

মনধ্বারণ করা হদরা, রাহদল পসটা অদনকটা ঘাদে রদলায়ার 
ধদর পজারপূব্বক মুসলমান বানাদনার মদরাই হদরা।
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ইসললাম প্রিলাতর তরিলারীর ভূহমকলা 
আদনান মারুফ

শেষ
পর্ব

আমরা প্রবফন্র একেম যশষদেফক চফল এফসদে। 
পূফবথিাতি আফলাচনার সারসংফক্প হফলা, ‘তরবাদরর 
যজাফর ইসলাম প্রচাদরত হয়দন’ ক্াদে আমাফের চূিান্ত 
েুশমন কাফেরফের একদে ষিেন্ত্রমূলক বতিব্। একদে 
অফ্থির দবচাফর ক্াদেফক সদিক বলা যগফলও তারা যস 
উফদ্ফশ্ ক্াদে বফলদন। তারা ঢালাওভাফব ইসলাম 
প্রচাফর তরবারীর যে যকাফনা ভূদমকাফক অস্বীকার 
কফরফে। তাফের এই য্াগান প্রচাফরর পর য্ফক 
যেসব েলােল আমাফের সামফন এফসফে যসগুফলা 
যেখফলই দবফবকবান সকফলই আমাফের ক্ার সত্তা 
উপলদধি করফত পারফবন। এই ক্াদে প্রচাদরত হবার 
পর তরবারীর মাধ্ফম ইসলাম প্রচাফরর অন্তম েরে 
দবধান ইকোমী দজহােফক স্পটিভাফব অস্বীকার করা 
হফয়ফে এবং ইকোমী দজহােফক অস্বীকার করফত দগফয় 
অস্বীকারকারীরা সাহাবাফয় যকরামফকও কাদলমােুতি 
কফর যেফিফে। সাহাবাফের মত মহান চদরফত্রর 
ব্দতিফের চদরফত্রর উপর আঘাত হানফতও তারা 
কুদঠিত হয়দন। প্রবন্ েীঘথি হফয় োওয়ার কারফণ আমরা 
ইকোমী দজহাে অস্বীকারকারীফের তাদলকা দেদচ্ না। 
দেফল পািক বুেফত পারফতন এ জাফল কত তা-বি 
তা-বি ব্দতিরাও যেঁফস যগফেন।

উপফরাতি আফলাচনার পর আমরা দ্্্থিহীন ভাষায় যঘাষণা 
করদে, ‘ইসলাম তরবারীর যজাফর প্রচাদরত হয়দন’ এো 
ঢাহা দম্্া ক্া। বরং ইসলাম প্রচাফর তরবারীর গুরুত্ব 
অপদরসীম। দজহােফপ্রমী এক আফলমফক এক শাগফরে 
প্রশ্ন কফর, ইসলাম দক তরবারীর যজাফর প্রচাদরত হফয়ফে 
না আখলাফকর মাধ্ফম? শাগফরেফক অবাক কফর 
দেফয় দতদন উতের যেন, “ইসলাম যতা তরবারীওয়ালা 

জিহাদপ্রেমী এক আপ্েমপ্ক এক 
শাগপ্েদ রেশ্ন কপ্ে, ইসোম জক তেবােীে 
জিাপ্ে রেচাজেত হপ্েপ্ে না আখোপ্কে 
মাধ্যপ্ম? শাগপ্েদপ্ক অবাক কপ্ে 
জদপ্ে জতজন উত্তে জদন, “ইসোম জতা 
তেবােীওোো আখোপ্কে মাধ্যপ্ম 
রেচাজেত হপ্েপ্ে।” আসপ্ে এ কথাটি 
খুবই তাৎপর্যপূর্য। এই জর আিপ্ক সব 
আপ্েম জমপ্ে তেবােীপ্ক আখোপ্কে 
জবপেীত জমেুপ্ত দাড় কজেপ্ে জদপ্ছেন, 
জতা আগামীকাে রখন জকান নাজতিক-
মুেতাদ জকতাপ্বে পাতা উপ্টে জদজখপ্ে 
জদপ্ব, োসূে বেপ্েন, “আজম জরাদ্া 
নবী;” “আমাপ্ক তেবােী সহ জরেের 
কো হপ্েপ্ে, রতক্ষর না মানুষ এক 
আল্াহে ইবাদত কপ্ে;” আমাপ্ক 
মানুপ্ষে সাপ্থ রুপ্দ্ে আপ্দশ কো 
হপ্েপ্ে রতক্ষর না তাো ইমান আপ্ন;” 
(সজহহ বুখােী, ২৫ সজহহ মুসজেম, ২০ 
শামাপ্েপ্ে জতেজমজর, ৩০৩ মুসনাপ্দ 
আহমদ ৫১১৪)
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আখলাফকর মাধ্ফম প্রচাদরত হফয়ফে।” আসফল এ 
ক্াদে খুবই তাৎপেথিপূণথি। এই যে আজফক সব আফলম 
দমফল তরবারীফক আখলাফকর দবপরীত যমরুফত োি 
কদরফয় দেফচ্ন, যতা আগামীকাল েখন যকান নাদতিক-
মুরতাে দকতাফবর পাতা উফ্ যেদখফয় দেফব, রাসূল 
বলফেন, “আদম যোদ্ধা নবী;” “আমাফক তরবারী সহ 
যপ্ররণ করা হফয়ফে, েতক্ণ না মানুষ এক আল্াহর 
ইবােত কফর;” আমাফক মানুফষর সাফ্ েুফদ্ধর আফেশ 
করা হফয়ফে েতক্ণ না তারা ইমান আফন;” (সদহহ 
বুখারী, ২৫ সদহহ মুসদলম, ২০ শামাফয়ফল দতরদমদে, 
৩০৩ মুসনাফে আহমে ৫১১৪)

যতা এই হাদেসগুফলার জবাফব মুহতারাম 
আফলমগণ দক বলফবন? তখন দক 
এই তাঁরাই মানুফষর যবইমান-
মুরতাে হওয়ার কারণ হফবন 
না? পদরফশফষ বলফবা, যে 
ব্দতি আল্াহর প্রদত ঈমান 
রাফখ, তাফক হাদকম-আদলম 
মহ াপ্রজ্াব ান-মহ াজ্ান ী 
বফল দবশ্াস কফর তার 
জন্ আবশ্ক হফলা, 
আল্াহর দবধাফনর দহকমত 
বুফে আসুক বা না আসুক, 
তা দনঃসফঙ্কাফচ যমফন যনওয়া। 
কুরআন মুদমনফের কাফে এ 
োবীই কফরফে,
ُ َوَرُسولُُه َأْمًرا  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّ
)َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيـََرُة ِمْن َأْمرِِهْم. )سورة الحزاب: 36

“আল্াহ ও তার রাসূল েখন যকান দবষফয় 
োয়সালা োন কফরন, তখন যকান মুদমন পুরুষ ও 
মুদমন নারীর দনফজফের দবষফয় যকান এখদতয়ার বাদক 
্াফক না।” -সূরা আহোব, ৩৬

বরং এর দবপরীত করাফক কুের গণ্ কফরফে, ইরশাে 
হফয়ফে,
 َفاَل َورَبَِّك اَل يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْنـَُهْم مثَّ اَل جيَُِدوا ِف

أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

“না, (যহ নবী) যতামার প্রভুর শপ্! তারা ততক্ণ 
পেথিন্ত মুদমন হফত পারফব না, েতক্ণ না দনফজফের 
পারস্পদরক েগিা-দববাফের যক্ফত্র যতামাফক দবচারক 
মাফন, তারপর তুদম যে রায় োও, যস ব্াপাফর দনফজফের 
অন্তফর যকাফনারূপ কুঠিাফবাধ না কফর এবং অবনত 
মতিফক তা গ্রহণ কফর যনয়।” - সুরা দনসা, ৬৫

সুতরাং েদে আমাফের ধ্ানধারণা এমনই হয় যে, 
আল্াহ তায়ালার দবধান বুফে এফল মানফবা না হফল 
মানফবা না, ভাফলা লাগফল মানফবা অন্্ায় নয়, তাহফল 
আমরা মুদমন হফত পারফবা না। আর বাতিবতা হফলা 
েদে আমরা েুদনয়াবী সব ব্তিতা য্ফক অবসর হফয় 
আমাফের পুফরা জীবন আল্াহ তায়ালার দবধানাবলীর 
দহকমত অনুধাবফন ব্য় কদর তবুও আমাফের সীদমত 
যমধা ও বুদদ্ধ দেফয় আল্াহ তায়ালার সব দবধাফনর 
পূণথি দহকমত বুো সম্ভব না। এজন্ই েখন মক্ার 
কাফেররা সুে হারাম হওয়ার দবধাফনর প্রদত আপদতে 
কফর বফলদেল, الرِّاَب ِمْثُل  اْلبـَْيُع  َا   দবদক্রও যতা সুফেরই) ِإمنَّ
মত হফয় ্াফক) তখন আল্াহ তায়ালা তাফের জবাফব 

ব্বসার উপকাদরতা এবং সুফের ক্দত ও 
ভয়াবহতা তুফল ধফরনদন। বরং তাফের 

জবাফব শুধু এোই বফলফেন,
ُ اْلبـَْيَع َوَحرََّم الرِّاَب َوَأَحلَّ اللَّ

“আল্াহ ব্বসাফক হালাল 
কফরফেন আর সুেফক 
কফরফেন হারাম।” সূরা 
বাকারা, ২৭৫

ব্াস, েদে আল্াহর প্রদত 
ঈমান ্াফক, তফব তার 
আফেশ-দনফষধই েফ্টি। 

লাভ-ক্দত দবফবচনা ও 
দহকমত অনুধাবন জরুরী নয়। 

আল্ামা তাকী উসমানী ো. বা. 
উদল্দখত আয়াফতর ব্াখ্ায় এ দবষয়দে 

খুব সুন্রভাফব েুদেফয় তুফলফেন, দতদন 
বফলন,

“প্রকৃত ব্াপার হফলা- আল্াহ তায়ালার প্রদতদে হুকুফমর 
যভতর দনঃসফন্ফহ যকানও না যকানও দহকমত দনদহত 
্াফক, দকন্তু যস দহকমত যে প্রফত্ফকরই বুফে আসফব 
এো অবধাদরত নয়। কাফজই আল্াহ তায়ালার প্রদত 
ঈমান ্াকফল প্র্ফমই তার হুকুম দশফরাধােথি কফর 
যনওয়া উদচত। তারপর যকউ েদে অদতদরতি প্রশাদন্ত 
লাফভর জন্ দহকমত ও রহস্ অনুধাবফনর যচটিা কফর 
তাফত যকান যোষ যনই। যোষ হফচ্ যসই দহকমত 
উপলদধি করার উপর হুকুম পালনফক মুলতবী রাখা, ো 
যকানও মুদমফনর কমথিপন্থা হফত পাফর না।” -তাওেীহুল 
কুরআন, ১/১৬২

রাসূল 
বলদিন, “আমম 

পযাধিা নবী;” “আমাদক 
ররবারী সহ পপ্ররণ করা হদয়দি, 
যরক্ষণ না মানুে এক আল্াহর 
ইবাের কদর;” আমাদক মানুদের 
সাদথ যুদধির আদেি করা হদয়দি 
যরক্ষণ না রারা ইমান আদন;” 

(সমহহ বুখারী, ২৫ সমহহ 
মুসমলম, ২০
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তাই আসুন শয়তাফনর সৃটি সকল েুদতি-তফকথির ঊফধ্থি 
উফি এবং কাফেরফের বতদর মানবতার ত্াকদ্ত 
মূল্ফবাধ ত্াগ কফর, অসীম প্রজ্াবান মহান আল্াহর 
একমাত্র মফনানীত ধমথি ইসলাফমর দবধানাবলীর সামফন 
পূণথি আত্মসমপথিণ কদর, সাহাবাফয় যকরাফমর মহান 
আেশথি وأطعنا  আমরা আল্াহর দবধান মফনাফোগ) مسعنا 
সহকাফর শুফনদে এবং খুশীমফন যমফন দনফয়দে -সুরা 
বাকারা, ২৮৫) এর বাতিব অনুশীলন কদর। এরপর েদে 
তা পালন করফত পাদর তফব আল্াহর শুকদরয়া আোয় 
কদর। আর েদে মানবীয় েুবথিলতাবশত যকান দবধান 
পালন করফত নাই পাদর তফব অনুতপ্ত হই। এফত আশা 
করা োয় আল্াহ তায়ালা আমাফের ক্মা করফবন। 

দকন্তু বুফে না আসা বা পালন করা কটিকর হওয়ার 
কারফণ তাঁর দবধাফনর উপর আপদতে যতালা, কুরআন-
হাদেফসর অপব্াখ্া কফর আল্াহ তায়ালার দবধানই 
পাফ্ যেওয়া, োরা এ দবধান পালন করফে তাফের 
বাদতল আখ্া যেয়া, এফতা সরাসদর আল্াহ তায়ালার 
দবরুফদ্ধ দবফদ্রাফহর শাদমল। আল্াহ তায়ালা আমাফের 
এ য্ফক যবঁফচ ্াকার তাওদেক োন করুন। আমার 
সাধ্ অনুোয়ী আদম দবষয়দে স্পটি করার যচটিা কফরদে, 
তফব এর সাফ্ দনফচর দলংক য্ফক শাফয়খ আফনায়ার 
আওলাদকর দভদিওো যেফখ দনফল এ দবষফয় আফরা স্বচ্ 
েৃদটিভদগে লাভ করা োফব ইনশাআল্াহ।

২৫

আমলার সলাধ্ অেুরলায়ী আহম হিষয়টি স্পষ্ট করলার দিষ্টলা কতরহে, ততি এর সলাতথ হেতির হলংক দথতক শলাতয়খ 
আতেলায়লার আওললাহকর হভহিওটলা দিতখ হেতল এ হিষতয় আতরলা স্বছে িৃষ্ষ্টভহগি ললাভ করলা রলাতি ইেশলাআল্লাহ।
https://www.youtube.com/watch?v=6JiG7cKv3Mc

ইসলাম প্রচাফর তরবারীর ভূদমকা 
(প্র্ম পবথি- ‘তফলায়াফর নয় উোরতায়’ শীষথিক য্াগাফনর উৎপদতে; সংদক্প্ত ইদতহাস)

https://dawahilallah.com/showthread.php?15391-%26%232439%3B%26%232488%3B%26%232482%3B%2
6%232494%3B%26%232478%3B-%26%232474%3B%26%232509%3B%26%232480%3B%26%232458%3B%26%
232494%3B%26%232480%3B%26%232503%3B-%26%232468%3B%26%232480%3B%26%232476%3B%26%232
494%3B%26%232480%3B%26%232496%3B%26%232480%3B-%26%232477%3B%26%232498%3B%26%23247-
8%3B%26%232495%3B%26%232453%3B%26%232494%3B-(%26%232474%3B%26%232480%3B%26%232509%3
B%26%232476%3B-%26%232535%3B-%91%26%232468%3B%26%232482%3B%26%232507%3B%26%232527%3
B%26%232494%3B%26%232480%3B%26%232503%3B-%26%232472%3B%26%232527%3B-%26%232441%3B%
26%232470%3B%26%232494%3B%26%232480%3B%26%232468%3B%26%232494%3B%26%232527%3B%92-
%26%232486%3B%26%232496%3B%26%232480%3B%26%232509%3B%26%232487%3B%26%232453%3B-
%26%232486%3B%26%232509%3B%26%232482%3B%26%232507%3B%26%232455%3B%26%232494%3B%26
%232472%3B%26%232503%3B%26%232480%3B-%26%232441%3B%26%232510%3B%26%232474%3B%26%23
2468%3B%26%232509%3B%26%232468%3B%26%232495%3B-%26%232488%3B%26%232434%3B%26%232453
%3B%26%232509%3B%26%232487%3B%26%232495%3B%26%232474%3B%26%232509%3B%26%232468%3B-
%26%232439%3B%26%232468%3B%26%232495%3B%26%232489%3B%26%232494%3B%26%232488%3B)

ইসলাম প্রচাফর তরবারীর ভূদমকা 
(দদ্তীয় পবথি- আক্রমণাত্মক দজহাফের দহকমত ও তাৎপেথি))

https://dawahilallah.com/showthread.php?15416-%26%232439%3B%26%232488%3B%26%232482%3B%2
6%232494%3B%26%232478%3B-%26%232474%3B%26%232509%3B%26%232480%3B%26%232458%3B%26%
232494%3B%26%232480%3B%26%232503%3B-%26%232468%3B%26%232480%3B%26%232476%3B%26%232
494%3B%26%232480%3B%26%232496%3B%26%232480%3B-%26%232477%3B%26%232498%3B%26%23247-
8%3B%26%232495%3B%26%232453%3B%26%232494%3B-(%26%232474%3B%26%232480%3B%26%232509%3
B%26%232476%3B-%26%232536%3B-%26%232438%3B%26%232453%3B%26%232509%3B%26%232480%3B%2
6%232478%3B%26%232467%3B%26%232494%3B%26%232468%3B%26%232509%3B%26%232478%3B%26%23
2494%3B%26%232453%3B-%26%232460%3B%26%232495%3B%26%232489%3B%26%232494%3B%26%232470
%3B%26%232503%3B%26%232480%3B-%26%232489%3B%26%232495%3B%26%232453%3B%26%232478%3B
%26%232468%3B-%26%232451%3B-%26%232468%3B%26%232494%3B%26%232510%3B%26%232474%3B%26
%232480%3B%26%232509%3B%26%232479%3B)

রাসূল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম
বলললেন,

“আহম য�াদ্া নবী;”
“আমালে তরবারী সি যরেরণ েরা িলয়লে,

�তক্ষণ না মানুষ এে আল্াির ইবাদত েলর;”





গােওয়াতুল দহন্ দনফয় বতথিমান সমাফজ একদে অন্থিক 
দবতকথি রফয়ফে। দজহাে সম্থিক অফনক ভাই মফন কফরন, 
হাদেফস বদণথিত প্রদতশ্রুত গােওয়াফয় দহন্ এখফনা হয়দন, 
ভদবষ্ফত হফব। আর এফক খণ্ডন করার জন্ হাদেস 
অনুসরফণর োবীোর দকেু যলাক োবী কফর, গােওয়াফয় 
দহন্ হফয় যগফে। এোই নাদক সত্দনষ্ আফলমফের 
মত। এমনদক বতথিমান আহফল হাদেসফের অন্তম 
‘মান্বর’ িক্টর মঞু্ফর ইলাদহ একধাপ আফগ যবফি 
োবী কফর বফসফে, “গােওয়াফয় দহফন্র ব্াপাফর যকাফনা 
সদহহ হাদেস যনই, এ ব্াপাফর দকেু েয়ীে হাদেফসর 
সমাহার যেখা োয়। সুতরাং এ দনফয় কনদেউজি 
হওয়ার দকেু যনই।” এই ধরফণর ব্দতির ব্াপাফর দক-
ইবা করা োফব? এই যলাক যতা স্বা্থিদসদদ্ধর জন্ েীফনর 
স্বতঃদসদ্ধ ইজমায়ী দসদ্ধান্তফকও পাফ্ যেলফত দদ্ধা 
করফে না। 

তাগুত হাদসনা েখন পেথিা দনফয় ব্াগে কফর বফল, “এ 
যকমন জীবন্ত ে্ান্ট (তাঁবু) হফয় ঘুফর যবিাফনা!” তখন 
মঞু্ফর ইলাদহ যশখ হাদসনাফক কুেরী য্ফক বাঁচাফনার 
জন্ বফল উফি, “শদরয়ফতর যকাফনা দবধান দনফয় উপহাস 
করা কদবরা গুনাহ, কুের নয়। কুের হফলা, শদরয়ফতর 
যকাফনা দবধান অস্বীকার করা।” অ্চ কুরআন সুস্পটি 
ভাষায় বলফে, শদরয়ফতর যকাফনা দবধান দনফয় িাট্া 
করা কুেদর। ইরশাে হফয়ফে,
َوَرُسوِلِه َوآاَيتِِه  َأاِبللَِّ  ُقْل  َونـَْلَعُب  َنُوُض  َا ُكنَّا  ِإمنَّ لَيـَُقوُلنَّ  َسأَْلتـَُهْم   َولَِئْن 

ُكنـُْتْم َتْستـَْهزُِئوَن )65( اَل تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم
“তুদম েদে তাফেরফক দজফজ্স কফরা, তফব তারা অবশ্ই 
বলফব, আমরা যতা হাদস-তামাশা ও েূদতথি করদেলাম। 
বফলা, যতামরা দক আল্াহ, আল্াহর আয়াত ও তাঁর 
রাসূলফক দনফয় েূদতথি করদেফল? অজুহাত যেদখও না। 
যতামরা ইমান আনার পর কুেরীফত দলপ্ত হফয়ফো।”
-সূরা তাওবা, ৬৫-৬৬

শুধু তাই নয়, উলামাফয় যকরাফমর এ ব্াপাফর ঐকমত্ও 
রফয়ফে যে, যকউ শদরয়ফতর যকাফনা দবধান দনফয় িাট্া-
উপহাস করফল যস মুরতাে হফয় োফব। ‘মওসুয়্াহ 
দেকদহয়্াহ’য় চাফরা মােহাফবর প্রদসদ্ধ দকতাবােীর 
উদৃ্ধদত দেফয় বলা হফয়ফে,
 أمجع أهل العلم على كفر من أنكر نبوة نيب من النبياء، أو رسالة أحد
 من الرسل عليهم الصالة والسالم، أو كذبه، أو سبه، أو استخف به،
 أو سخر منه، أو استهزأ بسنة رسولنا عليه الصالة والسالم )املوسوعة
22/210 ط. وزارة الوقاف والشئون اإلسالمية -

)الكويت
“আফলমগণ এ ব্াপাফর একমত যে, যকান ব্দতি যকান 
একজন নবীর নবুওয়্াতফক অস্বীকার করফল, তাফক 
দম্্াবােী বলফল, গাদল দেফল, উপহাস করফল দকংবা 
আমাফের রাসূফলর সুন্াহ দনফয় িাট্া করফল যস কাফের 
হফয় োফব।” -মওসুয়্াহ দেকদহয়্াহ, ২২/২১০

ভাবার দবষয় হফলা, ইসলামী শদরয়ফতর এরকম সুস্পটি 
বতিব্ ্াকার পরও যকন তারা মুরতাে শাসকফের 
বাঁচাফনার জন্ েীফনর অকাে্ দবধান পদরবতথিন করার 
পাঁয়তারা কফর? এর উতের যসোই ো আফলাচ্ বতিা 
মুজাদহেফের দবরুফদ্ধ আফরাপ কফরফে। যস বফলফে, 
“দকেু মানুষ শাসকফের তাকদের কফর ্ াফক, তাফেরফক 
কাফের প্রমাণ করার যচটিা কফর, যেন এর মাধ্ফম 
দবদভন্ সুফোগ-সুদবধা লাভ করা োয়।” অ্চ, বাহ্ত 
জ্ানী যসফজ ্াকা এই যবাকা যলাকদেও ভাফলা কফরই 
জাফন, শাসকফের কাফের বফল যকউ যকাফনা সুফোগ-
সুদবধা পায় না। বরং শাসকফের কাফের বলফল যতা 
ওফের যরাষানফল পিফত হয়। হাদেফসর সুস্পটিভাষ্ 
অনুোয়ী মুরতাে হফয় োওয়ার কারফণ তাফের দবপফক্ 
েুদ্ধ করা ওয়াদজব হফয় োয়। সুফোগ-সুদবধা দকেু যপফল 
যতা এই নামস্ববথিস্ব িক্টর ও শায়খরাই লাভ কফর। 

! !
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অন্্ায় শাসকফের হাজাফরা কুেরী প্রকাশ পাওয়ার 
পরও তারা যকাফনা অবস্থাফতই ওফের তাকেীর করফত 
চায় না যকন? কারণ যতা এোই, যেন ওফের যরাষানফল 
পুফি মরফত না হয়। রুদে-যরাজগাফরর যকাফনা অভাব 
না হয়। শায়খ হামে দবন নাফসর আলোহাে োক্াল্াহু 
আসরাহু কতই না সুন্র বফলফেন, 

“শুফন রাখুন আমার মুসদলম ভাইফয়রা, অদধকাংশ 
আদলমরা েুঃখজনকভাফব তাকদেফরর সবফচফয় 
গুরুত্বপূণথি যে মূলনীদত এতদেন জানফতন না, তা হল 
যে ব্দতি এমন যকান কাজ কফর ো তাফক ইসলাফমর 
গণ্ডী য্ফক যবর কফর যেয় – যস কখফনা শাসকফের 
একজন হফত পাফর না। কারণ শাসকরা যে কুের 
বা দশরকই করুক না যকন, তাফের তাকদের করা 
হফল আকাশ যভফগে পিা এবং পবথিতমালা 
ধ্ফস পিার মফতা অবস্থা হফব। োই 
যহাক, গােওয়াফয় দহফন্র হাদেফসর 
তাহকীক পূফবথিও যপশ করা 
হফয়ফে, আর সব আহফল 
হাদেস মঞু্ফর ইলাদহর মত 
যবপফরায়াও না। অদধকাংশ 
আহফল হাদেস আফলমরাই 
বফলন, গােওয়াফয় দহফন্র 
হাদেস সদহহ, তফব তা হফয় 
যগফে। তাই আজফক এ 
ব্াপারোই সুস্পটিভাফব তুফল 
ধরফত চাদচ্ ইনশাআল্াহ। 
আসফল োরা মফন কফরন 
গােওয়াতুল দহন্ হফয় যগফে আর 
োরা মফন কফরন তা এখফনা হয়দন, 
এই েুই যরেণীই ভুল ধারণার দশকার। 
কারণ, হাদেফসর শব্ য্ফক এোই স্পটি 
যে, দহফন্র কাফের-মুশদরকফের সাফ্ েত েুদ্ধ হফব 
সবই গােওয়াফয় দহফন্র অন্তভুথিতি। হাদেফসর শব্ লক্্ 
করুন,
 عن ثوابن موىل رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم: »عصابتان من أميت أحرزمها هللا من النار: عصابة
 تغزو اهلند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مرمي عليهما السالم«. أخرجه

)النسائي: )3175( وأمحد: )22396
োওবান রাদে. হফত বদণথিত, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম বফলন, “আমার উম্মফতর েুদে েলফক 
আল্াহ তায়ালা জাহান্াম হফত মুদতিোন কফরফেন। 
তাফের একদে েল দহনু্তিাফনর অদধবাসীফের সাফ্ েুদ্ধ 
করফব। অপর েল ঈসা আলাইদহস সালাফমর সাফ্ 
েুদ্ধ করফব।”-সুনাফন নাসায়ী, ৩১৭৫ 

غزوة وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  »وعدن  قال:  هريرة،  أيب   عن 
أفضل قتلت كنت  وإن  ومايل،  نفسي  فيها  أنفق  أدركتها  فإن   اهلند، 
 الشهداء، وإن رجعت فأن أبو هريرة احملرر«. رواه النسائي: )3174(

)وأمحد )7128
আবু হুরাইরা বফলন, “রাসুল সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াম আমাফেরফক দহনু্তিাফনর েুফদ্ধর ওয়াো 
কফরফেন, েদে আদম (যসই েুফদ্ধ) শদহে হই তাহফল 
আদম হফবা সফবথিাতেম শদহেফের একজন। আর েদে 
আদম (যসই েুদ্ধ য্ফক জীদবত অবস্থায়) দেফর আসফত 
পাদর তাহফল আদম হফবা (জাহান্াম য্ফক) মুদতিপ্রাপ্ত।”
-মুসনারদ আহমদ: ৭১২৮ সুনারন নাসায়ী, ৩১৭৪)

যেখুন, হাদেফসর সব আম বা ব্াপক। সুতরাং তাফক 
দনদেথিটি যকাফনা েফলর সাফ্ খাস করার যকানই েুদতি 

যনই। পূবথিবতথিী আফলমগণও হাদেফসর এই 
ব্াপক অ্থিই বুফেফেন। তাফের 

বুে দনচিয়ই আমাফের বুফের 
যচফয় উতেম। ইমাম বাইহাকী 
‘আসসুনানুল কুবরা’য় আবু 
হুরাইরা রাদে. এর হাদেসদে 
বণথিনা করার পফর ইমাম আবু 
ইসহাক োোরীর বতিব্ 
নকল কফরফেন। আবু 
ইসহাক োোরী বফলন, 
 وددت أين شهدت ما ربد بكل غزوة

 غزوهتا ف بالد الروم. )السنن الكربى
الكتب دار  ط.   297  :  9  للبيهقي: 

.)العلمية: 1424 هـ
“আমার আকাঙ্কা জাফগ, আদম 

যরাফম েত েুদ্ধ কফরদে এর পদরবফতথি 
েদে (দহনু্তিাফনর) মারবাফে েুদ্ধ করতাম।” 

-আসসুনানুে কুিরা, িাইহাকী, ৯/২৯৭

আবু ইসহাক োোরী (মৃ: ১৮৬ দহ.) হফলন ইমাম 
আওোয়ীর খাস শাগফরে, দতদন ইমাম আওোয়ী য্ফক 
বদণথিত দজহাফের দবদধদবধান সংকলন কফরফেন। ইমাম 
োহাবী তাঁর প্রশংসা কফর বফলফেন,
 مل يصنف أحد ف السري مثل كتاب أيب إسحاق. وقال أبو حات: اتفق
 العلماء على أن أاب إسحاق الفزاري إمام يقتدى به، بال مدافعة )سري

)أعالم النبالء 16/ 69
“দজহাফের দবদধদবধাফনর ব্াপাফর আবু ইসহাক োোরীর 
দকতাফবর মত যকান দকতাব যকউ সংকলন করফত 
পাফরদন। আবু হাফতম রােী. রহ. বফলন, আফলমগণ এ 
ব্াপাফর একমত যে, আবু ইসহাক োোরী অনুসরণীয় 
ইমাম।”–দসয়ারু আলাদমন নুবালা, ১৬/৬৯

 
শাসকরদর  

হাজাররা কুিরী প্রকাশ 
পাওয়ার পরও িারা শ্কারনা 
অিস্ারিই ওরদর িাকিীর 

কররি চায় না শ্কন? কারণ শ্িা 
এটাই, শ্যন ওরদর শ্রাষানরে 
পুরে মররি না হয়। রুফট-

শ্রাজগাররর শ্কারনা 
অভাি না হয়। 
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লক্ করুন, আবু ইসহাক োোরী রহ এই হাদেফসর 
কারফণ রুফম েত েুদ্ধ কফরফেন যসগুফলার পদরবফতথি 
দহনু্তিাফন েুদ্ধ করার আকাঙ্কা ব্তি কফরফেন, ো 
য্ফক বুো োয়; দতদন দহনু্তিাফনর কাফেরফের সাফ্ 
সংঘদেত সব েুদ্ধফকই এই হাদেফসর যমসোক-উফদ্শ্ 
মফন করফেন। যকননা এই হাদেফসর উফদ্শ্ েদে শুধু 
সাহাবীফের েমানায় সংঘদেত প্র্ম েুদ্ধই হফতা, তফব 
তার এই আকাঙ্কার যকান অ্থিই হফতা না।
ইমাম ইবফন কাসীর রহ. রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্াফমর নবুওয়াফতর েদললস্বরূফপ যসসকল হাদেস 
একদত্রত কফরফেন যে হাদেসগুফলাফত রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম যকাফনা দবষফয় ভদবষ্ৎবাণী 
কফরফেন এবং তা অক্ফর অক্ফর প্রদতেদলত হফয়ফে। 
এর ধারাবাদহকতায় দতদন গােওয়াতুল দহফন্র হাদেসও 
উফল্খ কফরফেন, এরপর গােওয়াতুল দহফন্র ব্াপাফর 
ভদবষ্ৎবাণী দকভাফব সত্ হফয়ফে তার বণথিনা দেফয় 
দতদন বফলন,
 وقد غزا املسلمون اهلند ف سنة أربع وأربعني ف إمارة معاوية بن أيب
 سفيان رضي هللا عنه فجرت هناك أمور فذكرنها مبسوطة، وقد غزاها
 امللك الكبري السعيد احملمود بن سبكتكني صاحب بالد غزنة وما واالها
 ف حدود أربعمائة ففعل هنالك أفعاال مشهورة وأمورا مشكورة وكسر
 الصنم العظم املسمى بسومنات وأخذ قالئده وسيوفه ورجع إىل بالده

)ساملا غامنا )النهاية ف الفنت: 1/18 دار اجليل، 1408 ه
“মুসলমানরা মুয়াদবয়া রাদে. এর শাসনামফল যততাদল্শ 
দহজদরফত দহনু্তিাফনর দবরুফদ্ধ েুদ্ধ কফরফে। এরপর 
গজনীর অদধপদত মহান বােশাহ মাহমুে দবন সবুতিগীন 
চারফশা দহজদরর দেফক দহনু্তিান ও তার পাশ্থিবতথিী 

রাষ্ট্রগুফলার দবরুফদ্ধ েুদ্ধ কফরফেন। দতদন যসখাফন 
মহান কারনামা আঞ্াম দেফয়ফেন, প্রশংসাফোগ্ অফনক 
কাজ কফরফেন। যসামনা্ মদন্ফরর সবফচফয় বি মূদতথি 
যভফগেফেন এবং তার দভতফর রদক্ত দহরা-জহরত দনফয় 
যেফশ দেফর এফসফেন।” -আনদনহায়া দেল দেতান, 
১/১৮
এখাফন লক্ণীয় দবষয় হফলা, ইবফন কাসীর রহ. 
মুয়াদবয়া রাদে. এর আমফল সংঘদেত েুদ্ধ এবং মাহমুে 
গজনবীর ভারত অদভোন সবগুফলাফকই গােওয়াতুল 
দহফন্র ব্াপাফর বদণথিত হাদেফসর যমসোক ধরফেন। 
এ য্ফক প্রমাণ হয়, দতদন গােওয়াতুল দহন্ফক দনদেথিটি 
যকাফনা েুদ্ধ মফন করফতন না।

রাসূল সাল্াল্াহু আলাইহি 
ওয়াসাল্াম বললন, “আমার উম্মলের 

দটুি দললে আল্াি োয়ালা জািান্াম 
িলে মুহতিদান েলরলেন। োলদর 
এেটি দল হিন্সু্ালনর অহিবাসীলদর 
সালে যুদ্ধ েরলব। অপর দল ঈসা 
আলাইহিস সালালমর সালে যুদ্ধ 
েরলব।”-সুনালন নাসায়ী, ৩১৭

গাজওয়াতুল িহন্দ পুরাই �া�ধারনা
Dr. Abubakar Zakariya

গাজওয়াতুল িহন্দ িক?
- ড. েমাহা�দ মানজুের ইলাহী
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কফেন্ট
Salman Rumi

Salman Rumi

Salahuddin Aiubi

আেনান োরুফ

জাোকুমুল্াহ ভাই!
আদম আসফল কল্পনাও কদরদন তাহকীফক এমন দকেু উফি আসফত পাফর। এ দবষয়ো কখফনাই কল্পনা 
কদরদন যে, গাজওয়াতুল দহন্ এখফনা সংঘদেত হয়দন—এই ধারণা যপাষণকারীফের ধারণাও ভুল। 
মানহাফজর অদধকাংশ ভাই মফন হয় এ দবষয়ো জাফনন না। আদম দনফজও যতা আপনার এই যলখা পাি 
করার পূফবথি যধাঁয়াশার মফধ্ দেলাম। একো দবষয় খারাপ লাগফে, েুবথিল সূফত্র বদণথিত যে হােীসদেফত 
গাজওয়াতুল দহন্ দবজফয়র সুসংবাে এবং মুশফরকফেরফক দশকল পদরফয় যেফন যনয়ার সুসংবাে রফয়ফে, 
যসো দক তাহফল ভুফল যেফত হফব? োই যহাক আশা কদর সামদয়ক এই মন খারাপ ভাব চফল োফব 
ইনশাআল্াহ! তফব এো যতা অবশ্ই খুদশর সংবাে যে, এই ভূভাফগ আমরা মুশদরকফের সফগে েুফদ্ধ 
দলপ্ত হফল যসো গজয়াতুল দহফন্র শাদমল হফব আলহামেুদলল্াহ! মানুষফক এক্া যবাোফত হফব, 
সম্মান দনফয় শাহাোত বরণ করার মফধ্ কখনই পরাজয় যনই। আসল পরাজয় যতা হফচ্, মুদমনরা 
দনফজফের আেশথি দবসৃ্ত হফয় োওয়া। নাউজুদবল্াহ দমন জাদলক!

জাোকুমুল্াহ ভাই!
একো দবষয় খারাপ লাগফে, েুবথিল সূফত্র বদণথিত যে হােীসদেফত গাজওয়াতুল দহন্ দবজফয়র সুসংবাে 
এবং মুশফরকফেরফক দশকল পদরফয় যেফন যনয়ার সুসংবাে রফয়ফে, যসো দক তাহফল ভুফল যেফত হফব?

মাশাআল্াহ। জাোাকাল্াহ। বাদক এ ব্াপাফর আফরা ইমামগফণর মতামতও দনফয় আসা যেফত পাফর। 
কারণ এ রকম অফনকগুফলা ভদবষ্দ্াণীর ব্াপাফরই যতা আফলমগফণর মতফভে রফয়ফে। যকউ বফলফেন: 
ইদতমফধ্ হফয় যগফে। যকউ বফলফেন: এখফনা হয়দন, সামফন হফব। োরা বফলফেন, সামফন হফব তাফের 
েদলল ও েুদতিগুফলাও এখাফন আফলাচনা করফল দবষয়ো ভাফলাভাফব বুো যেত। আর যে ক’দে েয়ীে 
হাদেস আফে, যসগুফলার মান দনফয়ও একেু দবফ্ষণ করফল ভাফলা হয়। োফত ওই হাদেসগুফলা দক 
এফকবাফর বলার অফোগ্, নাদক কম শদতিশালী হফলও বলা োয় দকংবা অন্ান্ ’শাদহে’ (সম্থিক) 
হাদেফসর কারফণ যমাোমুদে গ্রহণফোগ্ হয় যসো জানা োয়। আশা কদর, ভাই এ দবষয়গুফলা যখয়াল 

করফবন ইনশাআল্াহ।

এফকবাফর ভুফল যেফত হফব এমন নয়, বরং দনদচিত দবশ্াস রাখা োফব না যে, এমনোই ঘেফব। বরং 
সম্ভাবনার পেথিাফয় রাখফত হফব, হফল হফতও পাফর, না ও হফত পাফর। কারণ, হাদেসো েয়ীে হফলও 
মওেু বা জাল নয়। কারণ হাদেফসর মফধ্ যকান কাজ্াব বা দম্্াবােী যনই। শুধু একজন রাবীর নাম 
মুবহাম বা অজ্াত। বাকীরা দেকাহ-দনভথিরফোগ্। আহফল হাদেসফের সমস্া হফলা, ওরা েয়ীে ও মওেুর 
মধ্ পাখথিক্ বুফে না, বা বুেফলও দনফজফের মতলব হাদসফলর জন্ মানফত চায় না। এ কারফণই আবু 
বকর োকাদরয়া েুদে হাদেস ব্তীত বাকী সবগুফলাফক বাফনায়াে বফল দেফয়ফে। এোও ওর মূ্থিতার 
একো প্রমাণ। আসফল এগুফলা রাসূফলর ভদবষ্ৎবাণী “দকয়ামফতর পূফবথি মূখথিরাই যনতা বফন োফব, তারা 
দনফজফের মনগিা েফতায়া দেফয় মানুষফক দবভ্ান্ত করফব, ইসলামফক ধ্ংস করফব” এর প্রদতেলন। 

আল্াহ আমাফের এফের য্ফক সতকথি ্াকার তাওদেক োন করুন।
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**আল্াহর বসদনক মুজাদহেীনগণ ভারত দবজয় করফবন 
ইনশাআল্াহ**
হযােীস িং- ১.
হেরত সাওবান (নবী করীম সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া 
সাল্াম-এর আজােকৃত যগালাম)রা. য্ফক বদণথিত, 
নবী করীম সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম এরশাে 
কফরন, আমার উম্মফতর েু’দে েল, োফের আল্াহ পাক 
জাহান্াফমর আগুন য্ফক রক্া করফবন। প্র্মদে হফচ্, 
োরা দহনু্তিান (ভারত)-এর সাফ্ েুদ্ধ করফব। দদ্তীয়দে 
হফচ্ োরা ঈসা দবন মারইয়াম আ.-এর সাফ্ ্াকফব। 
(সুনাফন নাসাঈ, যমাসনাফে আহমে)

হযােীস িং- ২.
হেরত আবু হুরায়রা রা.বফলন, নবী করীম সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়া সাল্াম আমাফের দহনু্তিাফনর সাফ্ 
েুফদ্ধর প্রদতশ্রুদত দেফয়ফেন। আবু হুরায়রা রা. বফলন, 
আদম েদে ওই েুদ্ধ যপফয় োই, তফব তার জন্ আদম 
আমার জান-মাল সব যকারবান কফর যেব। আদম েদে 
যসখাফন শহীে হফয় োই, তফব আদম সফবথিাতেম শহীফের 
মফধ্ গণ্ হব। আর েদে যবঁফচ  দেফর আদস, তফব 
আদম আবু হুরায়রা ১০০% জাহান্াম য্ফক মুতি হফয় 
দেরব। (সুনাফন নাসায়ী)

হযােীস িং- ৩.
হেরত আবু হুরায়রা রা.য্ফক বদণথিত, একো নবী করীম 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম দহনু্তিাফনর ক্া বণথিনা 
করফত দগফয় বফলন, যতামাফের মধ্ য্ফক একদে 
বাদহনী দহনু্তিাফনর দবরুফদ্ধ েুদ্ধ করফব। যশষ পেথিন্ত 
তারা দহনু্তিাফনর প্রতাপশালী সম্ােফের দশকফল বদন্ 
কফর দনফয় আসফব। আল্াহ পাক তাফের পাপসমূহ 
ক্মা কফর দেফবন। অতঃপর তারা েখন ওখান য্ফক 
দেফর আসফবন, তখন শাফম ঈসা দবন মারইয়াম আ.-
যক যপফয় োফব। অতঃপর আবু হুরায়রা রা.বফলন, 
আদম েদে ওই েুদ্ধ যপফয় োই, তফব আদম আমার নতুন 

পুরাতন সকল আসবাবপত্র দবদক্র কফর েুদ্ধ করার জন্ 
চফল োফবা। সুতরাং আল্াহপাক েখন আমাফের দবজয় 
োন করফবন, আর আমারা দেফর আসফবা।,তখন আদম 
আবু হুরায়রা জাহান্াম য্ফক মুতি হফবা। অতঃপর 
আদম েখন শাফম আসফবা, তখন ঈসা দবন মারইয়াম 
আ.যক যপফয় োব।। ওই মুহূফতথি আদম ঈসা আ.এর 
সদন্ধাফন োওয়ার জন্ অদস্থর হফয় পিব। অতঃপর 
ঈসা আ.এর কাফে দগফয় বলব, আদম হলাম যশষ নবী 
হেরত মুহাম্মে যমাতিো সা.এর সাহচােথি প্রাপ্ত একজন 
সাহাবী। রাসূফল করীম সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম 
আবু হুরায়রার এ ক্া শুফন মুচদক যহফস দেফয় বলফত 
লাগফলন, (যহ আবু হুরায়রা! এ ঘেনা) অফনক েূফর 
অফনক েূফর। (আল দেতান-নুআইম ইবফন হাম্মাে, এ 
হােীফসর সনে েুবথিল)

েযায়েযা: দহনু্তিাফনর দবরুফদ্ধ েুফদ্ধর েদজলত উপফরাতি 
হােীস দ্ারা আন্াজ করা যেফত পাফর। যসখানকার 
মুজাদহেীনফের মেথিাো ওই সকল মুজাদহেীফনর সমান 
হফব, োরা ঈসা আ.এর সাফ্ োজ্াফলর দবরুফদ্ধ 
েুদ্ধ করফব। রাসূফল করীম সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া 
সাল্াম ক্াো এ জন্ই বফলফেন, এমনদে োফত না 
হয়, দবফশ্র সকল মুজাদহেীন ইমাম মাহেীর সাফ্ েুদ্ধ 
করার আশায় আরব দবফশ্ দগফয় একদত্রত হফয় োফব, 
আর দহনু্তিাফনর সবাই গাদেল হফয় ্াকফব। অ্চ 
দহনু্তিাফনর দবরুফদ্ধ েুফদ্ধর দমশনও যসই দমশন, ো 
সেল করার জন্ ইমাম মাহেী েুদ্ধ করফবন। সুতরাং 
দহনু্তিান ত্া ভারফতর মুজাদহেীফনর জন্ও একই 
রকম মেথিাোর ক্া বলা হফয়ফে। সাফ্ সাফ্ সুসংবােও 
যেয়া হফয়ফে, োফত কফর দহনু্তিান দবজয়কারীফের মফন 
যকাফনারূপ অসন্তুদটি না ্ াফক, ইমাম মাহেী বা ঈসা আ. 
এর সাফ্ য্ফক দজহাে করার যসৌভাগ্ নদসব হলনা। 
তাই রাসূফল করীম সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম 
বফলফেন, ঘাবিাফনার যকান কারণ যনই, দেফর এফস 
তারা দিকই ঈসা দবন মারইয়াম আ.যক যপফয় োফব। এ 
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সকল হােীফস ইসলাফমর দবরুফদ্ধ দহনু্তিাফনর কফিার 
মফনাভাফবর দবষয়দের ইদগেত পাওয়া োয়। পাশাপাদশ 
োজ্াফলর যজােবদ্ধ যসনােফলর সাফ্ ভারফতর সফখ্র 
ব্াপারও আন্াজ করা োয়। এ কারফণই ভারফতর 
দবরুফদ্ধ েুদ্ধকারীফের জন্ স্বয়ং োজ্াফলর দবরুফদ্ধ 
েুদ্ধকারীফের সমান মেথিাোর ক্া বলা হফয়ফে। দচন্তা-
যচতনা, েৃদটিভদগে এবং ঐদতহাদসক েৃদটিফকাণ য্ফক 
ইহুেীফের সবফচফয় ঘদনষ্ বনু্ ভারত। পাশাপাদশ েদক্ণ 
এদশয়ার উপর পদরপূণথি কতৃথিত্ব 
প্রদতষ্ার জন্ সাম্প্রদতককাফল 
ভারতফক শদতিশালী করা হফচ্। 
বতথিমান সমফয় ইহুেীফের পূণথি 
যজার হফচ্ ভারতফক শদতিশালী 
করার প্রদত। যকননা, এতে 
অঞ্চফলই ওই বরকতময় স্থান 
দবে্মান, যেখান য্ফক োজ্াফলর 
দবরুফদ্ধ একদে েল যবর হফয় ইমাম 
মাহেীর েলফক শদতিশালী করফব। 
এর পূফবথিই ইহুেীরা ভারতফক 
মহাপরাশদতি দহফসফব পৃদ্বীর 
বুফক প্রদতদষ্ত করফত চায় এবং 
ওই সকল শদতিফক দনঃফশষ কফর 
দেফত চায়, োরা ভারফতর জন্ 
হুমদক হফয় োঁিাফত পাফর। 

পাদকতিাফনর উপর এফকর পর 
এক দনফষধাজ্া আর ভারফতর জন্ 
এফকর পর এক মহানুভবতার 
দবষয়দেফক এ েৃদটিফকাণ য্ফক 
যেখা উদচৎ। কাশ্ীর েুফদ্ধর 
সমাদপ্ত, পাদকতিাফনর মুজাদহেীফনর 
উপর দনফষধাজ্া আফরাপ, পাদকতিাফনর পাহািী অঞ্চল 
ও আেগাদনতিাফনর মুজাদহেীফনর উপর এফকর পর এক 
চাপ বৃদদ্ধ, এ দবষয়গুফলা যেফখও দক আমাফের অন্তফর 
উেয় হয় না? আমাফের েুশমফনরা আমাফের পূফবথিই 
এ সকল হােীফসর উপর আমল শুরু কফর দেফয়ফে। 
আর আমরা সব দকেু ভুফল নাক যিফক ঘুমাদচ্। দকন্তু 
এতসব সফ্বেও রাসূফল করীম সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া 
সাল্াম এর ভদবষ্দ্াণীগুফলার উপর দবশ্াস স্থাপনকারী 
ব্দতিবফগথির যকাফনারূপ যপফরশাদনর সমু্মখীন হওয়ার 
েরকার যনই; বরং তাফের পূফবথির তুলনায় আফরা পূণথি 
মফনাবল দনফয় নতুন উে্ফম কাজ শুরু কফর যেয়া 
েরকার। দহনু্ আর ইহুেীফের রাজননদতক পদণ্ডতগণ 
সত্ ধমথি দনঃফশষ করার জন্ েফতাই চাল চালাফনার, 
চালফত ্াকুক, দকন্তু মুহাম্মাে আরাবী সাল্াল্াহু 

আলাইদহ ওয়া সাল্াম এর সত্ যখাো তা ধূদলসাফতর 
ব্বস্থাপনাও বতদর কফরফেন। দহনু্ আর ইহুেীফের 
এ ষিেন্ত্র এবং তাফের সকল প্রকার প্রফচটিা তাফের 
দনফজফের উপরই পদতত হফব। োর মাধ্ফম মুজাদহেীন 
নতুন রাতিা যবর করফত সক্ম হফব। মােখান দেফয় 
শুধু আল্াহ পাক তাঁর সত্ায়নকারী বান্াফের একেু 
পরখ কফর দনফত চাইফবন। অপরদেফক দহনু্তিাফনর 
দজহাফে মাল সম্পে ব্য় করার দবষয় এতই গুরুফত্বর 

সাফ্ বলা হফচ্, স্বয়ং আবু হুরায়রা 
রা. বলফেন, ‘ঐ দজহাফে শরীক 
হওয়ার জন্ আদম আমার সকল 
নতুন পুরাতন আসবাব দবদক্র 
কফর যেব।’ হােীস শরীফে 
বদণথিত হফয়ফে হেরত কা’ব 
রা. বফলন, বাইতুল মাকদেফস 
একজন বােশাহ দহনু্তিাফনর 
দেফক একদে বাদহনী পািাফবন। 
ওই বাদহনী দহনু্তিান দবজয় 
করফব, ওখানকার সকল ভান্ার 
উদ্ধার কফর দেফয় বাইতুল 
মাকদেস সাদজফয় তুলফব। তারা 
দহনু্তিাফনর বােশাফের বদন্ 
কফর দনফয় আসফব। ঐ বাদহনী 
োজ্াফলর আত্মপ্রকাশ পেথিন্ত 
দহনু্তিান অবস্থান করফব।

েযায়েযা:
১. দজহাফের দবরুদ্ধাচরণকারীগণ 
মন্তব্ কফর ্াফক, দেদল্র 
লাল যকল্ায় ইসলাফমর োন্া 
উিাফনার ক্াগুফলা পাগফলর 

প্রলাপ আর যপঁচার দেবা স্বপ্ন বব দকেুই নয়। অ্চ 
উপফরাতি হােীস এবং পূফবথিাদল্দখত হােীসগুফলাফত 
আপদন স্পটি পফি এফসফেন, এো যকাফনা পাগফলর 
স্বপ্ন নয়; বরং এো হফচ্ ওই সত্ প্রদতশ্রুদত, ো সত্ 
নবী মুহাম্মে যমাতিো সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম 
যশষ োমানার মুজাদহেীনফক দেফয় যগফেন। আর যে 
প্রদতশ্রুদত আমাফের নবী দেফয় যগফেন, তা অবশ্ই 
দম্্া হফব না। ভারত েফতাই শদতিশালী হফয় উিুক না 
যকন, েফতা দবশাল পদরমাণ যসনাবাদহনীই মুসলমানফের 
দবরুফদ্ধ সুসংগদিত করুক না যকন, মহান আল্াহ 
পাক ওইদেন  অবশ্ই এফন োিফবন, যেদেন দেল্ীর 
লাল যকল্ায় ইসলাফমর কাফলমা খদচত োন্া পতপত 
কফর উিফত ্াকফব। হােীফস বলা হফয়ফে, বাইতুল 
মাকদেস য্ফক একজন বােশা (শাসক) দহনু্তিাফনর 

হযরর আবু হুরায়রা 
রা.বদলন, নবী করীম 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াম আমাদের মহন্সু্াদনর 
সাদথ যুদধির প্রমরশ্ুমর 
মেদয়দিন। আবু হুরায়রা রা. 
বদলন, আমম যমে ওই যুধি 
পপদয় যাই, রদব রার জন্য 
আমম আমার জান-মাল সব 
পকারবান কদর পেব। আমম 
যমে পসখাদন িহীে হদয় যাই, 
রদব আমম সদব্বাত্তম িহীদের 
মদধ্য গণ্য হব। আর যমে পবদো  
মেদর আমস, রদব আমম আবু 
হুরায়রা ১০০% জাহান্াম 
পথদক মুতি হদয় মেরব।

 (সুনামন নাসায়ী)
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দেফক বসন্বাদহনী যপ্ররণ করফব। আমরা েদে ইদতহাস 
অধ্য়ন কদর, তফব যেখফত পাই, বাইতুল মাকদেস 
য্ফক যকান বাদহনী এ পেথিন্ত দহনু্তিান দবজয় করার জন্ 
আফসদন। সুতরাং রাসূফলর এ ভদবষ্দ্াণী এখন পেথিন্ত 
পূরণ হয়দন। বাইতুল মাকদেস য্ফক আসা বাদহনীফত 
সব মুজাদহেীন শাদমল ্াকফত পাফর। বতথিমান কাশ্ীর 
েুফদ্ধ সুমহান ত্াফগর যে েীঘথি ধারাবাদহকতা আমরা 
লক্ করদে, ইনশাআল্াহ তা যশষ হফয় োফব না ; 
বরং আল্াহ চান যতা এ ধারাবাদহকতাই প্রদতশ্রুদত 
মহাদবজয় পেথিন্ত যপঁফে োফব।

২. আজকাল ভারফতর অ্থিননদতক অবস্থান ধীফর ধীফর 
উন্দতর দেফক এফগাফচ্। দবফশ্র ধনভাণ্ডারগুফলা ভারফতর 
দেফক েুঁফক পিফে। উতি হােীফস মুসলমানফের জন্ 
সুসংবাে বদণথিত হফয়ফে। যপফরশান হওয়ার যকান কারণ 
যনই। এ ধনভাণ্ডার েুদ্ধলধি মাল হফয় মুজাদহেীফনরই 
পেচুম্বন করফব ইনশাআল্াহ।

৩. এ যসনােল আত্মপ্রকাশ পেথিন্ত দহনু্তিাফন অবস্থান 
করফব। যকননা, োজ্াল আত্মপ্রকাফশর পর কুের 
ও ইসলাফমর মধ্কার েুদ্ধ পুনরায় শুরু হফয় চূিান্ত 
পেথিাফয় উপনীত হফব। 
ইনশাআল্াহ

হেশলাতে হক
Senior Member                                

হাফরস আল আশআ’রী (রাদেয়াল্াহু আনহু) হফত বদণথিতঃ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম বফলফেনঃ 
আদম যতামাফের পাঁচদে কাফজর দনফেথিশ দেদচ্, আল্াহ আমাফক ঐগুফলার দনফেথিশ দেফয়ফেন। (যস কাজ গুফলা 
হফচ্)

যরোফরন্ঃ তীরদমদে ২৮৬৩ আলবানী (রঃ) এোফক সহীহ বফলফেন ; মুসনাফে আহমে ১৭২০৯ ; জাফমউল 
আহােীস ৪৪; সহীহ ইবফন দহব্ান ৬২৩৩ ; সহীহ ইবফন খুোইমা ১৮৯৫ ; মুসান্াফে আবু্র রাজ্াক ৫১৪১ , 
তাহকীকঃ মুসনাফে আহমে , সহীহ ইবফন খুোইমা ও সহীহ ইবফন দহব্ান হাদেসদেফক সহীহ বফলফেন। 

দাওয়াি এবসবে নয়া িমানার, 
োঙ্া মকল্ায় ওব়ে তনশান।

আমরা যদি ইদিহাস অধ্যয়ন 
কদর, িবে দিখবি পাই, োইিুল মাকদিস 

দেবক দকান োদহনী এ পয্যন্ত দহন্সু্ান দেজয় 
করার জন্য আবসদন। সিরাং রাসূবলর এ 

ভদেষ্যদ্াণী এখন পয্যন্ত পূরণ হয়দন। োইিুল 
মাকদিস দেবক আসা োদহনীবি সে মুজাদহিীন 
শাদমল োকবি পাবর। েি্য মান কাশ্ীর যুবধে 
সুমহান ি্যাবের দয িীর্য ধারাোদহকিা আমরা 
লক্ষ করদি, ইনশাআল্াহ িা দশষ হবয় যাবে 
না ; েরং আল্াহ চান দিা এ ধারাোদহকিাই 
প্রদিশ্রুদি মহাদেজয় পয্যন্ত দপৌঁবি যাবে।

 মুহমেতির
 ৫ 

িেলা কম্বসূহি

ক) আল জামা’আহ (সংগিন/ঐক্) - একজন আমীফরর অধীফন ঐক্বদ্ধ হওয়া।
খ) আস্ সামউ’ - আমীফরর দনফেথিশ রেবণ করা। 
গ) আত ত্ব-আহ - আমীফরর দনফেথিশ পালন করা। 
ঘ) আল দহজরাহ - দহজরত করা।
ে) আল দজহাে - আল্াহর রাতিায় েুদ্ধ করা।
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দবসদমল্াহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা 
রাসুদলল্াহ। মহান আল্াহর প্রশংসা সহকাফর শুরু 
করদে। যসই আল্াহর প্রশংসা দেদন আমাফের জন্ 
জান্াফত একদে এবং জাহান্াফম একদে স্থান দনধথিারণ 
কফর যরফখফেন। হয় আমরা জান্াদত হব দকংবা 
জাহান্ামী। আল্াহর কাফে আমরা জাহান্াম য্ফক 
আরেয় চাই এবং আল্াহর সন্তুদটির সাফ্ জান্াত কামনা 
কদর। 

আজফক আমার এই দচদি দ্ীফনর সম্মাদনতা মা যবানফের 
উফদ্ফশ্ যপশ করা। আল্াহই তাউদেকোতা। দক দনফয় 
আমার এই দচদি? দচদির দবষয়দে হফচ্ – “ইনোক দে 
সাদবদলল্াহ”। আল্াহর রাতিায় ব্য় করা। যকন আদম 
এই দচদি দলখদে তা দচদির উপেুতি স্থাফন আদম উফল্খ 
করব, ইনশা আল্াহ। চলুন প্র্ফম আমরা দকেু আয়াত 
যেদখ। আল্াহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ইনোক দে 
সাদবদলল্াহ এর ব্াপাফর আমাফের দক দক জাদনফয়ফেন?
 َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبـََتْت َسْبَع َسَناِبَل
ُ َواِسٌع َعِليٌمالَِّذيَن ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُءۗ  َواللَّ  ِف ُكلِّ ُسنـْبـَُلٍة ِماَئُة َحبٍَّةۗ  َواللَّ
 يـُْنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّ مثَّ اَل يـُْتِبُعوَن َما أَنـَْفُقوا َمنًّا َواَل َأًذى ۙ هَلُْم

َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن

োরা আল্াহর রাতিায় স্বীয় ধন-সম্পে ব্য় কফর, তার 
উোহরণ একদে বীফজর মত, ো য্ফক সাতদে শীষ 
জন্মায়। প্রফত্কদে শীফষ একশ কফর োনা ্ াফক। আল্াহ 
অদত োনশীল, সবথিজ্। োরা স্বীয় ধন সম্পে আল্াহর 
রাতিায় ব্য় কফর, আর ব্য় করার পর যস অনুগ্রফহর 
ক্া প্রকাশ কফর না এবং কটিও যেয় না, তাফেরই 
জফন্ তাফের পালনকতথিার কাফে রফয়ফে পুরস্ার এবং 
তাফের যকান আশংকা যনই, তারা দচদন্ততও হফব না। 
(সূরা বাকারা: ২৬১-২৬২)

অ্থিাৎ আল্াহর রাতিায় োফনর উোহরণ দহফসফব আল্াহ 
যে উপমা যপশ কফরফেন; তা য্ফক বুফে আফস যে, 
আল্াহর রাতিায় োন আল্াহ ৭০০ গুণ বৃদদ্ধ কফর যেন। 
অ্থিাৎ, যকউ েদে ১০০ োকা সাোকা কফর তফব তা 
হফয় োফব ৭০, ০০০ োকা সাোকা করার সমান ইনশা 
আল্াহ। একই ভাফব যকউ েদে ১০০০ োকা সাোকাহ 
কফর তফব তা হফয় োফব ৭, ০০, ০০০ োকা সাোকাহ 
করার সমান! দচন্তা কফরন সাত লক্! এত যগফলা শুধু 
সাওয়াব এর ক্া। আজর এবং জাো েুইদে আলাো 
েদেও একই রকম মফন হয়। আল্াহ ৭০০ গুফনর 
একো দহসাব আমাফের জাদনফয়ফেন ো আমাফের বুফে 
আফস, সাধারণত এদেই আমরা যবদশ লক্্ কদর। 
দকন্তু এর যচফয়ও োদম যঘাষণাদে আমরা প্রায়ই নজফর 
আদননা। তা হফচ্ - তাফের জফন্ তাফের পালনকতথিার 
কাফে রফয়ফে পুরস্ার এবং তাফের যকান আশংকা 
যনই, তারা দচদন্ততও হফব না। আল্াহ বলফেন - এমন 
বান্াফের জন্ যসদেন যকান ভয় ্াকফব না, যকান 
দচন্তা ্াকফব না। যকন ্াকফব না? কারণ আল্াহ তা 
েূর কফর দেফবন এজন্! এদে যকান দেন? 

ইয়াওম আল আদজম! যে দ্ীফনর ভয়াবহতার ব্াপাফর 
আল্াহ কসম কফরফেন! যেদেন ৫০ হাজার বের 
মানুষফক শুধু িায় োঁদিফয় ্ াকফত হফব, আল্াহ বলফেন 
যসদেন তারা যকান েুদচিন্তা করফব না! আফরকদে আয়াত 
যেদখ –
 الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم اِبللَّْيِل َوالنَـَّهاِر ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم

َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن
যে সকল যলাক দেবারাফত্র যগাপফন ও প্রকাফশ্ তাফের 
ধন-সম্পে োন কফর, তাফের জন্ তাফের প্রদতপালফকর 
কাফে পুরস্ার রফয়ফে।সুতরাং তাফের যকান ভয় যনই 
এবং তারা েুদচিন্তাগ্রতিও হফব না। [সুরা বাকারা ২:২৭৪]
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যেখুন যসই একই ক্া, একদে হফচ্ আজর আফরকদে 
হফচ্ জাো। আল্াহ একবার উফল্খ কফরফেন পুরস্ার 
এবং আফরকবার উফল্খ কফরফেন, যসদেন তাফের 
যকান েুদচিন্তা ্াকফব না। 

সম্মলাহেতলা মলা ও দিলাতেরলা! আদম অনুফরাধ করব, 
আসুন আমরা এই আয়াত ২দে দনফয় একেু দচন্তা-
ভাবনা কদর। গভীরভাফব ভাবুন। গভীরভাফব ভাবা 
বলফত আদম দক বুোদচ্? স্রণ করুন যসই মুহূতথিদের 
ক্া, েখন আল্াহ মফের ব্াপাফর চূিান্ত হুকুম নাদজল 
করফলন। সাহাবাগণ যসই আয়াত শুফন 
সবাই ঘফর দগফয় দনফজফের মফের 
সংগ্রহ সব রাতিায় যঢফল দেফলন, 
োর মুফখ মে দেফলা যেফল 
দেফলন, দেদন দগফল যেফলফেন 
দতদন গলায় আগুেল দেফয় বদম 
কফর যেলফলন। আমার প্রশ্ন 
হফচ্ যকন? যকন এই আয়াত 
নাদজফলর সাফ্ সাফ্ উনাফের 
এই অবস্থা হফয়দেফলা? কারণ 
উনারা কুরআনফক বুফেদেফলন। 
এদেই দেফলা কুরআনফক বুোর 
নমুনা। তাহফল বলদেলাম চলুন 
আমরা দচন্তা-ভাবনা কদর আয়াত 
২ দে দনফয়। আল্াহ বলফেন 
এক েল যলাফকর ক্া, োরা 
দকয়ামফতর দেন যকান েুদচিন্তা 
করফব না, কারণ আল্াহ তাফের 
েুদচিন্তা য্ফক মুতি রাখফবন। 
এো দক ভাবা োয় যসই মহা 
সংকফের দেন আদম, আপদন 
দনদচিফন্ত ্াকফবা। আচ্া আজ 
েদে দজবদরল (আঃ) আমাফের 
সামফন এফস বলফতন, “ওফহ 
আল্াহর বান্া ! যসই ভয়াবহ দেফনর আজাব য্ফক েদে 
দনদচিফন্ত ্াকফত চাও, তাহফল যগাপফন এবং প্রকাফশ্ 
োন করফত ্াফকা”। তাহফল আমরা দক উৎসাদহত 
হতাম না? দজবদরল আঃ আমাফের কাফে আসফবন না। 
দকন্তু এই আয়াত যতা দজবদরল (আঃ)ই দনফয় এফসফেন 
আমার যচফয় অফনক উতেম ব্দতি মুহাম্মােুর রাসুলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াফমর কাফে। তাহফল 
আমরা উৎসাদহত হদচ্না যকন? আফরকদে আয়াত 
যেদখ –

مَّن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللَّـَه قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِرمٌي
“এমন যক আফে যে, আল্াহফক করফে হাসানা (উতেম 

ঋণ) দেফব; অতঃপর আল্াহ তাফক দদ্গুণ-বহুগুণ বৃদদ্ধ 
কফর দেফবন এবং তার জন্ রফয়ফে সম্মানজনক 
পুরস্ার। ” (সূরা আল হােীে: ১১)

সুবহানাল্াহ! লক্্ করুন আল্াহ আমাফের মত নগণ্ 
বান্াফের উৎসাদহত করার জন্ কতই না সুন্রভাফব 
বলফেন, যক আফে যে আমাফক উতেম ঋণ দেফব! একবার 
যভফব যেখুন যতা ... আল্াহ আমাফক আপনাফক যিফক 
বলফেন, “আমাফক দকেু ঋণ দেফব দক? আদম যতামাফক 
এো বহুগুফণ বাদিফয় দেফবা। শুধু তাই নয়, যেদেন 

যকউ যতামার যকান সাহাফে্ 
আসফব না - যসদেন যতামার 
জন্ সম্মানজনক পুরস্ার 
প্রস্তুত রাখফবা”। এমন যকউ 
দক আফেন দেদন আল্াহর এই 
প্রতিাব দেদরফয় দেফবন?   

সম্মাদনতা মা ও যবাফনরা 
আমার, ওয়াল্াদহ, আল্াহ যতা 
দিক এোই বফলফেন। দিক 
এোই...। আয়াতো পফি যেখুন 
যতা, আদম দম্্া দকেু বলদে 
দকনা! জগতসমূফহর মাদলক, 
জান্াত এবং জাহান্ামসমূফহর 
মাদলক, সমতি মাদলকফের 
মাদলক - আমার আপনার 
কাফে ঋণ চাফচ্ন অ্চ দেদন 
দকনা আল-গনী! যকন? হায় তা 
েদে বুেতাম! এজন্ যে দতদন 
আমাফের কত ভাফলাবাফসন, 
কত মুহাব্াত কফরন! দতদন যতা 
আস সমাে ত্া অমুখাফপক্ী, 

ঋফণর তার দক প্রফয়াজন? ওয়াল্াদহ 
প্রফয়াজন যতা আমাফের। একবার যভফব 

যেখুন যতা, যকমন রব্ দতদন যে, আমাফেরই প্রফয়াজন, 
আর যসই প্রফয়াজন যজফনও আমরা তা উফপক্া করব। 
তাই দতদন রবু্ল আরদশল আদজম বলফেন, “যকউ দক 
আফে আমাফক দকেু উতেম ঋণ দেফব, দবদনমফয় আদম 
যতামাফক যসই পুরস্ার দেব ো না যপফল তুদম ধ্ংস 
হফয় োফব...”

উপফর বফল এফসদেলাম, যকন আদম এই দচদি দলখদে 
তা আপনাফের জাদনফয় দেফবা। এক ভাইফয়র সাফ্ 
ক্া হদচ্ফলা - দকভাফব আমরা সাোকাহ এর জন্ 
এফক অন্ফক উৎসাদহত করফত পাদর।

যারা আল্াহর রাস্ায় 
স্ীয় ধন-সম্পে ব্যয় কদর, 

রার উোহরণ একটি বীদজর 
মর, যা পথদক সারটি িীে 
জন্মায়। প্রদর্যকটি িীদে একি 
কদর োনা থাদক। আল্াহ অমর 
োনিীল, সব্বজ্। যারা স্ীয় ধন 
সম্পে আল্াহর রাস্ায় ব্যয় 
কদর, আর ব্যয় করার পর পস 
অনুগ্রদহর কথা প্রকাি কদর না 
এবং কষ্ও পেয় না, রাদেরই 
জদন্য রাদের পালনকর্ব ার 
কাদি রদয়দি পুরস্ার এবং 
রাদের পকান আিংকা পনই, 
রারা মেমন্রও হদব না। (সূরা 
বাকারা: ২৬১-২)

৩৫



এমন অবস্থায় আদম দনয়্ত করলাম আল্াহ চান যতা 
আদম একো দচদি দলখফবা। এরপফর ভাবলাম আদম যে 
অন্ফক দচদি দলখফবা দকন্তু তার আফগ আমার দনফজর 
ঘফরর খবর দক? আদম যগলাম আমার মা এর কাফে। 
উনাফক দজহাফের ব্াপাফর দকেু ক্া শুনালাম। এর 
পফর বললাম – “মা, আল্াহ বফলফেন দজহাফের জন্ 
জান এবং মাল দেফয় দজহাে করফত। আপদন জান 
দেফয় দজহাে কফর পারফেন না এ ব্াপাফর আপনার 
যেফলফক আফেশ করুন। আর আপনার দনফজর জন্ 
মাল দেফয় দজহাফে অংশ দনন”। আমার মা বলফলন, 
“বাবা তুই যতা জাদনস আমার দনফজর যকান কামাই 
নাই, দনফজর জমাফনা যকান সম্পে ও নাই”। আদম 
বললাম, “মা আফে”। 

মা দজফজ্স করফলন, “দক আফে বাবা?” আদম লজ্া 
দনফয় বললাম, “মা, আদম জাদন আফে। 
দকন্তু আমার বলফত লজ্া হফচ্।“ মা 
আবাফরা দজফজ্স করফলন, “বাবা 
যসো দক”? আদম বললাম, “মা 
আদম ো বলফবা তা আল্াহর 
জন্ই বলফবা তাই বলার 
যক্ফত্র আদম যকান লজ্া 
করফবা না। আপদন যেখাফন 
দকেুই যেখফেন না, যসখাফন 
আদম অফনক দকেু যেখদে। 
মা আদম জাদন আপনার দকেু 
স্বফণথির গয়না আফে। আদম 
জাদন না আপদন যসগুফলা দেফয় 
দক করফবন, তফব আদম আপনাফক 
তা আল্াহর কাফে জমা দেফয় যেয়ার 
োওয়াত দেদচ্”। আমার মা বলফলন, “দিক 
আফে বাবা, আমার কাফনর এক যজািা েুল 
আফে। আদম যসো দেফয় দেলাম।“ প্রশংসা 
শুধুই আল্াহর। 

আদম তখনও দচদি দলদখদন। আদম ভাবলাম আদম আমার 
মা যবানফের সামফন দিক এভাফবই োদব জানাফবা ...। 
আদম জাদন, কম যবদশ অফনক মা-যবাফনর কাফে 
স্বফণথির গয়না ্াফক। উনারা হয়ত যসভাফব যখয়ালও 
কফরন না। অফনফক যখয়ালও রাফখন না, এগুফলার 
জন্ োকাত েরজ হফয় োয়। কাফরা কাফরা কাফে যতা 
এত যবদশ ্াফক, ো সাধারণভাফব আমাফের কল্পনারও 
বাইফর। আদম যসসব মা যবানফের প্রদত োওয়াত দেদচ্ 
আপনারা দনয়্ত করুন ইনশা আল্াহ...। চলুন তার 
আফগ আর একদে আয়াত যেফখ যনই।

আল্াহ বফলন, 
ِبِه هللَا  فَِإنَّ  َشْيٍء  ِمْن  تـُْنِفُقوا  َوَما  تـُْنِفُقوا ممَّا حتُِبُّوَن  اْلرِبَّ َحىتَّ  تـََناُلوا   َلْن 

-َعِليٌم
‘যতামরা কখফনাই কল্াণ লাভ করফব না, েতক্ণ না 
যতামরা যতামাফের দপ্রয় বস্তু য্ফক োন করফব। আর 
যতামরা ো দকেু ব্য় কর, আল্াহ তা সবই জাফনন’ 
(সূরা আফল ইমরান ৩/৯২)

অ্থিাৎ আল্াহ আমাফের দপ্রয় বস্তু য্ফক োন করফত 
বলফেন। এমন দকেু োর প্রদত আমাফের ভাফলাবাসা 
আফে, ো আমাফের দপ্রয়। স্বাভাদবকভাফবই মা এবং 
যবানফের দনকে দপ্রয় হয় অলঙ্কার। আদম আপনাফের 
োওয়াত যেয়ার পূফবথি আপনাফের দনকে ো আফে তার 
বাতিবতা একেু তুফল ধরার যচটিা  করব ইনশ আল্াহ। 

আমাফের অদধকাংফশর কাফে যে স্বণথি ্াফক, তা 
যেখা োয় বেফরর অদধকাংশ সময় 

জুফি এমদনই পফি ্াফক। অফনফক 
দচন্তা কফরন এো েুঃসমফয়র 
জন্ কাফজ লাগফব। অফনফকর 
আলমাদরফত বেফরর পর 
বের এই অলঙ্কার পফিই 
্াফক। একবার দচন্তা কফর 
যেখুনফতা, আল্াহ না করুন; 
আগামীকাল আপনার এই 
স্বণথি েদে চুদর হফয় োয়, 
তাহফল আপদন দক করফবন? 

দকংবা আগামীকাল আপদন 
েদে মারা োন তাহফল আপনার 

এই স্বণথি কবফর আপনার দক 
উপকাফর আসফব? যেফখন আল্াহ দক 

বলফেন –
يتَ يـَۡوم الَّ بـَۡيع ِفيِه

ۡ
ـۡنَُٰكم مِّن قـَۡبِل َأن أَي َيُـَّها ٱلَِّذيَن َءاَمنـُٓوْا أَنِفُقوْا ممَّا َرزَق  أيَٰٓ

ِفُروَن ُهُم ٱلظَِّٰلُموَن كَٰ
ۡ
َعة َوٱل َواَل ُخلَّة َواَل َشفَٰ

“যহ ঈমানোররা! আদম যতামাফেরফক ো দেফয়দে তা 
হফত আল্াহ তা‘আলার রাতিায় খরচ কফরা এমন দেন 
আসার পূফবথি যে দেন যকাফনা ক্রয়-দবক্রয় চলফব না, 
না যকাফনা বনু্ত্ব কাফজ আসফব, না কাফরার সুপাদরশ 
োয়ো দেফব। কাদেররা যতা সদত্ই োদলম”। [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪]

কত স্পটি, তাই না? প্রশ্ন হফত পাফর যকন আদম শুধু 
দবফশষ কফর স্বফণথির ক্াই বলদে? উপফরর আয়াফত 
এর উতের রফয়ফে। তফব এর বাইফরও কফয়কদে কারণ 
রফয়ফে। যেমন, আপনার স্বফণথির অলঙ্কার একো েীঘথি 
সময় শুধু অলস পফিই ্াফক, তা না আপনার যকান 

 
‘পরামরা কখদনাই 

কল্যাণ লাভ করদব 
না, যরক্ষণ না পরামরা 

পরামাদের মপ্রয় বস্তু পথদক োন 
করদব। আর পরামরা যা মকিু 

ব্যয় কর, আল্াহ রা সবই 
জাদনন’ (সূরা আদল 

ইমরান ৩/৯২)। 
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সরাসদর উপকার কফর, না তা য্ফক অন্ যকউ সরাসদর 
উপকার যপফয় ্াফক। উপরন্তু অফনফক যবফখয়াফল 
েরে োকাত এর ক্া ভুফল দগফয় মারাত্মক গুনাহ 
কফর যেফলন। অফনফক স্বণথিফক দনফজফের জন্ এক 
রকম দনরাপতোমূলক সম্পে মফন কফরন। এোফক নটি 
করফত চান না। দকন্তু বাতিফব আসফল যেখা োয় এই 
স্বণথি, মা তার যমফয়র জন্ আর যমফয় তার যমফয়র জন্ 
দেফয় োন। স্বণথি তার জায়গায় দিকই ্াফক দকন্তু মা 
যবাফনরা কবফর চফল োন। যকমন হয় েদে আপনার 
এই মূল্বান সম্পে আপনার আলমাদরফত অলস বফস 
না য্ফক এো আল্াহর দ্ীফনর সম্পে দহফসফব গণ্ 
হয় এবং আল্াহর দ্ীফনর মুজাদহেগণ এ য্ফক কল্াণ 
লাভ কফরফত পাফরন? আফরা একদে কারণ, শয়তাফনর 
যধাঁকা এবং ভয়। শয়তান বলফব আফর তুই েরকার 
হয় ৫ হাজার োকা সাোকাহ কফর যে, দকন্তু স্বণথি দেস 
না। আফর এো স্বণথি, একবার চফল যগফল আর করফত 
পারদব? অফনফক এই দচন্তায় দপদেফয় আফসন। স্বণথিও যে 
সাোকাহ করা োয়, এো অফনফক ভাবফতই চান না। 
শয়তাফনর যসই ওয়াস ওয়াসা এবং ভয়ফক যমাকাফবলা 
করার জন্ এদে েরকার। আমাফের দনরাপতো স্বফণথির 
মফধ্ নয় বরং তা আল্াহর দজম্মায়। 

আমার সম্মাদনতা মা এবং যবাফনরা!
আমার দচদি শুধু লম্বা হফয়ই োফচ্। আদম আর যবদশ 
সময় দনফবা না, ইনশা আল্াহ। আদম আপনাফের সরাসদর 
োওয়াত দেদচ্। আপনাফের সামফন েদে আল্াহ এই 
োওয়াত উপদস্থত কফর যেন, তাহফল যকান দদ্ধা না 
যরফখ আল্াহর জন্ দনয়্ত কফর যনন। দনদচিত জাফনন 
আপদন িকফবন না। ওয়াল্াদহ! আপনার স্বণথি আরও 
উতেম স্বণথি হফয় আপনার কাফে দেফর আসফব। আপদন 
চাইফলও এই স্বণথিফক আপনার সাফ্ সারা জীবফনর 
জন্ রাখফত পারফবন না। দকন্তু আপনার জান্াদত স্বণথি 
অনন্ত কাফলর জন্ আপনার কাফে ্াকফব। আদম 
প্রমাণ দেদচ্। 

আবু োরোহ (রাঃ) তাঁর উতেম যখজুফরর বাগান 
জান্াফতর দবদনমফয় োন কফর দেফয়দেফলন। মুসদলম 
শরীফে এফসফে, জাফবর দবন সামুরাহ (রাঃ) য্ফক 
বদণথিত হফয়ফে যে, রাসূল (সাঃ) আবু োরোহ (রাঃ)এর 

জানাো কফর দেফর আসার সময় বফলন,
َكْم ِمْن ِعْذٍق ُمَعلٍَّق ِف اجْلَنَِّة َلِب الدَّْحَداِح

‘আবু োরোহর জন্ জান্াফত কতই না অদধক যখজুফরর 
েুলন্ত কাঁদে রফয়ফে! (মুসদলম হা/৯৬৫)

আবু োরোহ রাঃ এর যখজুফরর বাগান মদেনায় খুব 
প্রদসদ্ধ দেফলা। দতদন তাঁর েুদনয়ার যখজুফরর বাগানফক 
জান্াফতর বাগাফনর সাফ্ দবদনময় কফর দনফয়দেফলন। 
অফনফক এমন ্াফক, আফগর েুফগর পুরফনা  স্বণথি দবদক্র 
কফর দেফয় হাল আমফলর েুবাইফয়র স্বণথি দকফনন। কারণ 
আফগর দেফনর স্বণথি এখন যতমন চফল না। আদম বরং 
আপনার সামফন এর যচফয়ও উতেম প্রতিাব যপশ করদে। 
আপদন েুদনয়ার স্বফণথির দবদনমফয় জান্াফতর স্বণথি দকফন 
দনন। আমার োওয়াত যতা যপশ কফরই যেললাম। 
এখন তাঁফের জন্ দকেু ক্া োফের কাফে দকেুই নাই। 
আসফলই তাঁফের কাফে যকান অলঙ্কার নাই। তাঁরা 
দক করফবন? তাঁরা দক দকেু করফত পাফরন না? এই 
অংশেুকু তাঁফেরই জন্। উপফর আদম আমার মাফয়র 
ক্া বফল এফসদে। আদম েখন আমার মাফয়র সাফ্ বদস, 
তখন আদম একবাফরর জন্ও ভাদবদন আমার মা তাঁর 
গয়না দেফয় দেফবন। দকন্তু আদম আল্াহর উপফর ভরসা 
কফরদে এবং আমার ো বফল যেয়া েরকার তা বফল 
দেফয়দে। আল্াহ আমার জন্ সহজ কফর দেফয়ফেন। 
তাই আপনারা হাল োিফবন না। আপনাফের েদে 
দকেুই না ্াফক, োফের আফে তাঁফের দনকে োন এবং 
এই দচদিদে যপশ কফরন, তাঁফেরফক আহবান কফরন। 
আপনার হারাফনার দকেুই নাই। তাঁরা গ্রহণ করুন বা 
না করুন, আপদন যতা আপনার পুরস্ার যপফয়ই োফবন 
ইনশা আল্াহ। আমার দ্ীফনর ভাইফের কাফে আমার 
অনুফরাধ আপনারা আপনাফের মা, যবান, স্তীফের কাফে 
দচদিদে পফি শুনান। তাঁফের উৎসাদহত কফরন, আল্াহর 
কালাম দ্ারা, রাসূফলর হাদেস দ্ারা, সাহাবাফের জীবনী 
দ্ারা। আল্াহর কালাম দেফয়ই যশষ করদে –
ُموا تـَُقدِّ َوَما  َحَسًنا  قـَْرًضا  اللََّ  َوَأْقِرُضوا  الزََّكاَة  َوآُتوا  الصَّاَلَة   َوَأِقيُموا 
ْن َخرْيٍ تَُِدوُه ِعنَد اللَِّ ُهَو َخيـًْرا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْستـَْغِفُروا اللََّ  ِلَنُفِسُكم مِّ

ِإنَّ اللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم
যতামরা নামাে কাফয়ম কর, োকাত োও এবং আল্াহফক 
উতেম ঋণ োও। যতামরা দনফজফের জফন্ ো দকেু 
অফগ্র পািাফব, তা আল্াহর কাফে উতেম আকাফর এবং 
পুরস্ার দহফসফব বদধথিতরূফপ পাফব। যতামরা আল্াহর 
কাফে ক্মাপ্রা্থিনা কর। দনচিয় আল্াহ ক্মাশীল, েয়ালু। 
[সুরা মুেোদম্মল ৭৩:২০]
আচ্া, সদত্ কফর বলুন যতা - আল্াহই দক আমাফের 
সম্পে গদচ্ত রাখার জন্ সবফচফয় উতেম নন? 
আমাফের সমতি সম্পফের দবদনমফয় হফলও জান্াত দক 
উতেম দবদনময় নয়?

ওয়াস সালাম
দমসদকন ভাই,
আবেুল্াহ
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িারলা িরয়িটি গানি এিটি বানির সােরন োেল, েরূু েরূু বুরি 
ফারতো োনালা নেরয় উঁনি নেরতই আঁতরি উঠল। ো বলল, িী 
হরলা ো.... এেন িররছা থিন? ফারতো িঁারো িঁারো িরঠে বলল, ো 
ওরা এরস থগরছ। এিটু পরই ফারতোর বাবা ঘরর ঢুরি বলল তািাতানি 
লুনিরয় পরিা, ওরা এরস থগরছ... লুিারনা হয়ত তারের ভারগ্ নছল 
না... লুিাবার আরগই তারা েরো থভরে ঢুরি পিল, সবাইরি ঘর 
থেরি থবর িরর বানির উঠারন েঁাি িরারলা,, ফারতো ননরব বারি্ 
থচরয় আরছ থছাট্ট ভাইটির ননষ্াপ থচহারার নেরি, োরয়র িরুণ 
চাহনন ফারতোরি িঁাোরত বাধ্ িরল, সবাই নীররব েঁানিরয়, হঠাৎ 
থেনিনগান থেরি নতনটি বুরলট ফারতোর বাবা ো আর থছাট্ট ভাইটির 
থিােল বুিটি থছঁে িরল। ফারতো নচৎিার নেরয় িঁােরছ আর 
তারা ফারতোরি থোর িরর গানিরত উঠারলা, হাত পা থবঁরধ থফরল 
রাখল তারি। নিছুক্ষণ পর গানি ছুরট চলল আবু গানরব িারাগাররর 
উরদেরি্। এলািার োনুিগুরলা নীরব তানিরয় রইল। এভারব এিনেন 
ফারতোরি সবাই ভুরল থগল, ভুরল থগল তার নপতাোতারি, থছাট্ট ভাই 
টিরিও। অরনিনেন পর এিটি অরচনা নচঠি আসল, থসই নচঠিটারত 
থলখা নছল,,,,,,,, নপ্রয় েুসনলে ভাই ! আল্াহর পনরচরয়র েন্ সূরা 
এখলাসই যরেষ্ট। আনে থতাোরের থছাট্ট থবান ফারতো, আনে এখন 
আবু গানরব িারাগারর আনছ, এখারন আোর েরতা আররা অরনরিই 
োেলুোহ, আেরা এরতাটাই োেলুে থয, এখন আেরা োনলে 
অ্ারেনরিান বানহনীর সন্ান গরভভে  ধারণ............ নপ্রয় ভাই! থতােরা যনে 
আোরের উদ্ধার িররত না পাররা ! অন্ত থবাো থেরর আোরের থিি 
িরর োও... যারত আোরের এই িয়তানরের বাচ্া গরভভে  ধারণ িররত 
না হয়...! নিছু িো! নপ্রয় ভাই আেরা থযেন থবঁরচ োিরত চাই, সুরখ 
োিরত চাই, এেন হাোররা ফারতো আরছ; যারা সবসেয় ননরের 
েৃতু্ িােনা িরর... যারের িারছ এই পৃনেবী নবিারে থছঁরয় থগরছ, যারের 
িারছ সূযভে সারা েীবরনর েন্ অস্তনেত। এখন িরণীয় আোরের 
সােরন স্পষ্ট, শুধু িরার পালা... তাই বনল নি এই রনেন েনুনয়ার 
থখল-তাোিায় আনে থযন আোর থবান ফারতোরের িো ভুরল 
না যাই..... থহ আল্াহ! আোরেররি আেল িরার তাওনফি োও...। 
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সালাহ্উদদ্ন আইয়ু্বী(রঃ)! এমন এক যলৌহ মানব, 
োর আতঙ্ক কুেোরফের অন্তফর আজও দবরাজমান। 
কু্রফসিফক দতদন এমনভাফব যভফগেদেফলন, ো যজািা 
দেফত কুেোরফের হাজার বের সময় যলফগফে। সারা 
দবফশ্র কুেরী শদতিফক দতদন এমনভাফব নাকাদন চুবাদন 
দেফয়দেফলন যে, তা আজফকর কুেোররাও ভুফল 
োয়দন। তাই েখনই মুসদলমরা দনেথিাদতত হয়, আকসা 
আক্রান্ত হয়, শাম ইরাক দেদলদতিন রতিাতি হয়, তখনই 
আল্াহর বসদনক সালাহ্উদদ্ন ন আইয়ু্বীর নাম অসহায় 
মুসদলমফের মুফখ মুফখ উচ্চাদরত হয়। তাই আজও 
সালাহ্উদদ্ফনর কবর দজয়ারফত দগফয় অফনক মুসদলম 
কান্ায় যভফগে পফিন আর দচৎকার কফর বলফত ্াফকঃ 
“কুম ইয়া সালাহ্উদদ্ন কুম !” উফিা যহ সালাহুদ্ীন 
উফিা!!! আমরা আর পারদেনা! ওরা আমাফের গ্রাস 
কফর যেলফে! উফিা সালাহ্উদদ্ন জলদে উফিা!!! দকন্তু 
সালাহ্উদদ্ন যতা দক্য়ামাফতর আফগ আর উিফবননা !

তাই বফল দক আমরা সালাহ্উদদ্নফক আর পাফবা 
না? কু্রফসিও দক আর ভাগো হফব না? অবশ্ই হফব 
! তফব...এক ঐদতহাদসক বফলদেফলনঃ “প্রফত্ক 
েুফগই সালাহুদ্ীন আউয়ু্বীর জন্ম হয় দকন্তু আয়ু্বীর 
যসই েূধথিষথি বসন্ বাদহনীফক আর যেখা োয় না”। 
সালাহ্উদদ্ন আইয়ু্বীর েুদ্ধ জীবনফক েদে পেথিাফলাচনা 
করা হয়, তাহফল সালাহ্উদদ্ন আইয়ু্বী পাফবন ৫০ 
মাকথি আর তার বসন্ বাদহনী পাফব ৫০! কু্রফসি েুফদ্ধ 
সালাহ্উদদ্ন আর তার বসন্ বাদহনীর অবোন সমান 
সমান। সালাহ্উদদ্ন আইয়ু্বী দকেুই করফত পারফতন 
না, েদে তাঁর বসন্রা আন্তদরকভাফব েুদ্ধ না করফতন। 
সালাহ্উদদ্ন আউয়ু্বীর প্রফত্কদে বসন্ দেফলন 

সালাহ্উদদ্ন আউয়ু্বীর মতই। তাঁর বসদনকগণ এমন 
দেফলন, যেন তারা সালাহ্উদদ্ন আইয়ু্বীর যেফহরই 
একদে অংশ! সালাহ্উদদ্ন আইয়ু্বী (রহঃ) েুফদ্ধর 
পদরকল্পনা করফতন, আর তা েক্তার সাফ্ বাতিবায়ন 
করত তার বসদনকরা। সালাহ্উদদ্ন আইয়ু্বীর (রহঃ) 
প্রদতদে আফেশফক তাঁর বসন্রা দশফরাধােথি মফন করফতন। 
যনতার আনুগফত্র দবরল েৃটিান্ত স্থাপন কফরদেফলন 
আয়ু্বীর বসদনফকরা। যনতা যেই হউক না যকন েদে 
তার অনুসারীরা যনতার প্রদত আনুগত্শীল হয়, তাহফল 
যসই যনতা অবশ্ই েুফদ্ধ সেল হফবন। কারণ, যনতা 
তার প্রদতদে পদরকল্পনা তার আনুগত্শীল বসন্ফের 
দ্ারা খুব সহফজই বাতিবায়ন করফত পারফবন। আর 
যনতা েত দবচক্ণ আর অদভজ্ হন না যকন, েদে তার 
বসন্রা যনতার প্রদত আনুগত্ পরায়ণ না হয়, তাহফল 
যনতার হাজাফরা যকৌশল আর পদরকল্পনা সবই যভফতি 
োফব। েুদ্ধ দবজফয়র সবফচফয় বি বাঁধা হল, রফবর 
পূণথি োসত্ব না করা এবং যনতার আনুগফত্ অবফহলা 
করা। আমরা েতদেন পেথিন্ত আল্াহর একদনষ্ যগালাম 
এবং যনতার প্রদত আনুগত্ পরায়ণ না হব, ততদেন 
পেথিন্ত দবজয় দবলম্ব হফবই; েদেও হাজাফরা সালাহুদ্ীন 
আইয়ু্বী আমাফের যনতৃত্ব দেক! আসুন! আমরা 
সালাউদদ্ফন আইয়ু্বীর অফপক্া না কফর দনফজফেরফক 
সালাহউদ্ীফনর বসদনকফের মত গফি তুদল। তাহফল 
অদচফরই আমরা েুফগর সালাহুদ্ীনফক খঁুফজ পাফবা, 
ইনশাআল্াহ। োর যনতৃফত্ব আমরা আক্সাফক পুনরুদ্ধার 
করফবা আর তাগুফতর মসনে চুরমার কফর যখলােফতর 
সুশীতল োয়ায় বসবাস করফবা...

৩৯

তচতি ও োি্া



সারা দবফশ্ মুসদলম উম্মাহ েখন আজ দনেথিাদতত, দনপীদিত, 
লাদছিত  ও অবফহদলত। িাঁই যনই তাফের দনরাপফে যকা্াও 
্াকার, জায়গা যনই দনরাপফে যকা্াও োবার। কুেোর 
যজাফের দনমথিম দনেথিাতন আর দনপীিন যবফিই চফলফে ক্রমশ 
তাফের উপর; আেগান, ইরাক, দসদরয়া, যসামাদলয়া, মাদলসহ 
প্রায় প্রদতদে মুসদলম রাফষ্ট্র েখন দনেথিাতফনর স্বীকার হফচ্ন 
আমাফের ভাই-যবাফনরা, তখন আমরা ‘আমরা যতা শাদন্তফত 
আদে’ এই বুদল আওদিফয় মাজলুমানফের পফক্ ক্া বলা 
য্ফক মুফখ কুলুপ এঁফে কাফন আগুেল দেফয় দনচুিপ হফয় বফস 
আদে ! কারণ, আমরা শাদন্ত দপ্রয়, শান্তদশটি জনগণ। েফল 
েীঘথি য্ফক েীঘথিতর হফচ্ উম্মাহর লাফশর সাদর, েৃদটির সীমা 
োদিফয় োফচ্ এক কাফলর পরাক্রমশালী আর আজফকর 
অসহায় উম্মাহর শরণা্থিী দশদবর। গৃহহীন হফয় পাদলফয় 
যবিাফত হফচ্ তাফের ; দপতা-মাতা হাদরফয় অসহায় হফয়ফেন 
হাজাফরা মুসদলম। তাফের যনই যকান মানবাদধকার। যনই 
বাঁচার যকান ববধতা। মাফয়ফের করুন আহাজাদর, বৃদ্ধফের 
অসহায় যচাফখর পাদন আর দন্র দনতিধি পফি ্ াকা উম্মাহর 
দশশুফের দনোরুণ করুন অবস্থাও ব্্থি হফয়ফে,  আমাফের 
গােলদতর দনে ভাগোফত। আমরা পাদরদন আফরকবার দবন 
কাফসম আর সালাহ্উদদ্ন  হফয় উম্মাহর যচাখ য্ফক েুঃখ, 
েুেথিশার পাদন মুফে দেফত; যপফরদে শুধু মীর জাের হফয় 
বারবার দপেন হফত েুদর মারফত!! উতেরফণর মহা সম্মাদনত 
প্ যেফি আমরা যবফে দনফয়দে দেল্দতর পতফনর প্! 
মন গিা কল্প-কাদহনী আর ইচ্ামাদেক যকারআন হােীফসর 
ব্াখ্া দেফয় মসৃণ করদে পতফনর প্। বুফেও ভান কফর 
আদে না বুোর, যেফখও ভান কফর আদে না যেখার। আর 
যকউ যকউ দনদষদ্ধ বস্তু েুদনয়ার যমাফহ পফি আফরকেু ভাফলা 
্াকার আশায়, েুদনয়ার স্বাে আফরকেু যচফখ যেখার যলাফভ 
দনলাফম উদিফয়দে দনফজর মহা মূল্বান  ঈমান-আমলফক। 
দবদকফয় দেদচ্ দনফজর মান মেথিাো। তারপফরও আমরা 
আবার যসফজদে আল্ামা আর ইসলামী দচন্তাদবে যখতাফব !!!

দনফজফের পাফয় দনফজরা কুিাল মারফত এখন আমরা 
দসদ্ধ-হতি। কাফেরফের সামান্ ইশারা আর তাগুফতর 
োঁকা হুমদক ধমদকফত কাবু হফয় োদচ্ আমরা, দবফরাদধতা 
করদে উম্মাহর যরেষ্ সন্তানফের, উম্মাহর ভাগ্াকাফশ কাফলা 
যমফঘর োয়া সদরফয়, েলমফল হাফস্াজ্বল যরৌদ্র  আনয়ফন 
ব্দতব্তি, দনফজফের জাফনর দবদনমফয় জান্াত ক্রয়কারী 
মুজাদহেফেরফক। আল্াহ্ তায়ালা বফলফেন ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل 
 যতামাফের উপর েরজ করা হল দক্তাল, েদেও .َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم
তা যতামাফের কাফে অপেন্নীয়। অপেন্নীয় ও বনু্র এ 
প্ফক দনফজফের রতি দেফয় মসৃণ করা মুজাদহেফেরফক 
আমরা বলদে সন্ত্রাস! মানব বন্ন করদে তাফের দবরুফদ্ধ ! 
‘দনফজরা শাদন্তফত আদে’ এ বুদল আওদিফয় আর কত দেন 
আমরা পারব শাদন্তফত ্ াকফত? (এখফনা দক আমরা শাদন্তফত 
আদে?!) অন্ মুসদলম ভাইফের দবপফে পাফশ না োঁিাফনা 

যসই আমাফের উপর েখন দবপে যনফম আসফব, যনফম 
আসফব দহনু্ত্ববাফের কিাল ্াবা, তখন আমাফের অবস্থা 
দক হফব, তা দনফয় দক কখফনা দচন্তা কফরদে? বড্ড হাদস পায় 
এবং কটি লাফগ, েখন যেদখ অবুফের মত দনফজফের শত্রুর 
কাফে দনফজফের দবপফের ক্া বফল আমরা পদরত্রাফণর 
প্ খঁুফজ যবিাই। আফবেন-আবোর কদর তাফের কাফে, 
োরা ইসলামফক দমদেফয় যেয়ার জন্ আধা জল যখফয় 
মাফি যনফমফে, শপ্ দনফয়ফে ভু-পৃটি য্ফক মুসদলমফের 
যশষ দচহ্নেুকুও মুফে যেলার। বারবার দবচার দনফয় োই 
আল্াহর শত্রু ও দনফজফের শত্রুর কাফে। জান চফল োফব, 
স্তী সন্তান দবধবা হফয় োফব, যজফল যেফত হফব এ সমতি 
ওয়াহাফনর কারফণ সুন্াহ সম্মত প্ যেফি দেফয়, দচর শত্রু 
পদচিমাফের যেখাফনা পফ্ তাফের কাফে দবচার দনফয় োই। 
অ্চ োফের প্ য্ফক বাঁচার জন্ আমরা দেফন কমপফক্ 
১৭ বার মহান আল্াহর কাফে আরেয় চাই। দকন্তু দেন যশফষ 
সব ভুফল দগফয় আবার তাফের েরবাফরই ধরনা দেই। বি 
আজীব দবষয়!! তফব উতোল সমুফদ্রর মাফেও তরী তীফর 
দগফয় দভিফব; যমফঘর কাফলা োয়া যভে কফর যসই সূেথিো 
আবাফরা হাসফব। পৃদ্বীর প্রদতদে যকাণায় যকাণায় আবাফরা 
উিফব সুমধুর আোফনর েংকার। আবাফরা যকঁফপ উিফব 
যগৌরগদবফন্র যসই অহংকার। ভূলুদঠিত হফব ঔদ্ধত্ সব 
কুেফরর শীর। দনফভ োফব কুেফরর সব অন্কার। মহান 
আল্াহ্ তায়ালা বফলন-

قـَْوٍم ُصُدوَر  َوَيْشِف  َعَلْيِهم  َويَنُصرُْكْم  َوُيْزِِهْم  ِبَْيِديُكْم   ُ اللَّ بـُْهُم  يـَُعذِّ  قَاتُِلوُهْم 
 مُّْؤِمِننَي

েুদ্ধ কর ওফের সাফ্, আল্াহ যতামাফের হফতি তাফের শাদতি 
যেফবন। তাফের লাদছিত করফবন, তাফের দবরুফদ্ধ যতামাফের 
জয়ী করফবন এবং মুসলমানফের অন্তরসমূহ শান্ত করফবন।

ُ َلَْغِلَبَّ َأَن َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّ َقِويٌّ َعزِيٌز َكَتَب اللَّ
আল্াহ দলফখ দেফয়ফেনঃ আদম এবং আমার রসূলগণ অবশ্ই 
দবজয়ী হব। দনচিয় আল্াহ শদতিধর, পরাক্রমশালী।

 .َواَل هَتُِنوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنُتُم اْلَْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي
আর যতামরা দনরাশ হফয়া না এবং েুঃখ কফরা না। েদে 
যতামরা মুদমন হও তফব, যতামরাই জয়ী হফব। সুতরাং 
এখন আমাফের মুদমন হওয়া বাকী। মুদমন হওয়ার এই শতথি 
পূরণ হফল “আবাফরা যহফস উিফব যসই সূেথিো” ! 

আল্াহ্ আমাফেরক
فَِإْن آَمُنوا ِبِْثِل َما آَمنُتم ِبِه فـََقِد اْهَتَدو 

অতএব তারা েদে ঈমান আফন, 
যতামাফের ঈমান আনার মত, তফব 
তারা সুপ্ পাফব। এর ‘যতামাফের 
ঈমান আনার মত’ ইমান আনার 
তাওেীক োন করুন। আমীন।
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মহান আল্াহর স্রফণর সাফ্ শুরু করদে। যে আল্াহর 
স্রণ এই নগণ্, হীন বান্ারা ভুফল োয় দকন্তু মহান 
আল্াহ প্রদতদনয়ত দবদভন্ভাফব তাঁর বান্াফের দেদরফয় 
আফনন তাঁর স্রফণর দেফক। এদে এজন্ নয় যে বান্ার 
স্রণ আল্াহর প্রফয়াজন (নাউজুদবল্াহ) বরং এদে এজন্ 
যে, আল্াহ জাফনন, বান্াহর বি প্রফয়াজন আল্াহফক। 
আল্াহ ব্তীত আর যক আফে; যে বান্াহফক প্ 
যেখাফত পাফর? যহোফয়ফতর পফ্ পদরচাদলত করফত 
পাফর? আল্াহ ব্তীত যক এমন আফে; যে দরদজক 
দেফত পাফর? দনরাপতো দেফত পাফর? আসমান েদে খুফল 
োয়; আর প্রবল যবফগ বষথিণ সব ভাদসফয় দনফয় োয়, 
তাহফল আল্াহ ব্তীত বান্াহফক বাঁচাফনার আর যক 
আফে? দকংবা সাগর েদে উতোল হফয় উফি; আর প্রবল 
জফলাচ্ছাফস সব ভাদসফয় দনফয় োয়, তখন আল্াহ ব্তীত 
আর যক আফে যে এই প্রবল জফলাচ্ছাফসর মুফখ লাগাম 
পরায়! যকউ যনই। কাফরা সাধ্ যনই! এই সৃদটিজগত 
সৃদটি কফরফেন আল্াহ এবং এর পদরচালনার সুদবশাল 
োদয়ত্ব দতদন দনফজই দনফয়ফেন! বি আেফসাস আমরা 
েুদনয়ার বি বি রাজা-বােশা দচদন োরা মফর োয়, পফচ 
োয়, মাদের সাফ্ দমফশ োয় অ্চ মাদলকফের মাদলক 
- মহা পরাক্রমশালী আল্াহ রবু্ল ইজ্াহ যক দচদন না!

অতঃপরঃ এক ভাই দজফজ্স করফলন,“ভাই এই 
লকিাউফনর সময়োফত আমরা দকভাফব দকেু োওয়াদত 
কাজ করফত পাদর?” ভাইফয়র প্রশ্নো যবশ ভারী। 
এত বি প্রফশ্নর উতের যেয়ার সাম্থি্ আমার মত 
নগফণ্র নাই। তফব প্রশ্নো আমার পেন্ হফয়দেফলা 
আলহামেুদলল্াহ। একই সাফ্ যবশ দকেুদেন ধফর এই 
কফরানা ভাইরাস দনফয় দকেু যলখার ইচ্া করদেফলা। 
এই েুই দমদলফয় আজ এই যলখার দনয়্ত কফরদে। 

১। কফরানা ভাইরাস দনফয় অধফমর দকেু দচন্তাঃ 
প্র্ম েখন আদম এদের ব্াপাফর শুদন তখন আদম এদের 
দেফক যতমন যকান মফনাফোগ যেইদন। এমনদক আদম 
এোর যকান সংবােও শুনতাম না, আগ্রহও দেফলা না। 
এতেুকুই যে খুদশ লাগফতা আল্াহর েুশমফনরা মারা 
োফচ্। েীঘথিদেন আদম এোর যকান খবরও যেদখদন। 
দকন্তু আফতি আফতি এমন হফত ্াকফলা যে, সারা েুদনয়া 
এো দনফয় ব্তি হফয় উিফলা। বাংলাফেফশর েু‘আফরও 
এফস হাদজর হল। ো যহাক, আদম যস গল্প এখাফন 
বলফত আদসদন, এখন এগুফলা সবাই জাফনন। আদম 
কফরানার ব্াপাফর েতই যেখলাম, ততই আমার কাফে 
দবষয়ো খুব অদু্ত যিকফলা। আফরা অবাক হলাম েখন 
যেখলাম এই একই ক্া আফরা অফনফকই বলফে।

এমন দজদনষ ো দকনা যচাফখ যেখা োয়না, এই কু্দ্র 
দজদনষোই সারা েুদনয়াফক কাঁদপফয় দেফলা, অদস্থর কফর 
তুলফলা। সুপার পাওয়ার োদব করা রাষ্ট্রগুফলা, দনফজফের 
সভ্তার প্রতীক োদব করা ইউফরাপ দেফন েুপুফর হাঁেু 
যভফগে েুমফি মুচফি পফি যগফলা। দনফজফের দবশাল 
সামদরক বাদহনী, আদমথি, যনদভ, এয়ার যোসথি সব দকেু 
দনজ দনজ জায়গায় পফি ্াকফলা, যকউ দকচু্ যেরও 
যপফলানা, সুফোগও যপফলানা, আঘাত করফলা এই 
অেৃশ্ ভাইরাস! এ সব যেফখ আমার মফন হফলা এদে 
আল্াহর যসনাবাদহনী, আল্াহর যসনাবাদহনীর ব্াপাফর 
দতদন ব্তীত আর যকউই জাফন না।
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যকনই বা ভাবফবা না? আপদন লক্্ কফরন, আঘাত 
করার যকৌশল আঘাফতর তীব্রতা আঘাফতর ভয়াবহতা 
দনফজফক প্রদতদনয়ত পদরবতথিন কফর যনয়ার যকৌশল 
যকান একদে দনদেথিটি োফগথিে নয় বরং একই সাফ্ 
মাদ্পল োফগথিেফক ধ্দসফয় যেয়ার ধরণ ভীদত সৃদটি 
করার নমুনা প্রভাব দবতিার করার উোহরণ দেফন েুপুফর 
দকভাফব শত্রুপক্ফক তার সমতি শদতিফক কচু যেদখফয়, 
শত্রুপফক্র সমতি উপকরণ, বসন্-সামফন্তর সামফন 
দেফয় এমন আক্রমণ - তা শুধু আল্াহর যসনাবাদহনীর 
পফক্ই সম্ভব! 

েুদনয়ার সমতি পরাশদতিগুফলার শদতির ভারসাম্ নটি 
কফর দেফয়ফে, দনফজফের জায়ান্ট ইফকানদম োদব করা 
রাষ্ট্রগুফলার ইফকানদমর েো রো কফর দেফয়ফে, সভ্ 
োদব করা এই সমাফজর সমতি িুনফকা মূল্ফবাধফক  
উদিফয় দেফয় তাফের দভতফরর স্বা্থিপরতা যবর কফর 
দেফয়ফে। এমন যকান যসক্টর নাই যেখাফন আঘাত 
কফরদন এই বাদহনী! সামদরক, অ্থিননদতক, যপাশাক 
দশল্প, জনসম্পে, যেকফনালদজ, েু্দরজম, জঘন্ দেল্ম 
ইন্াদস্ট, জুয়ার জগত, যখলাধুলা যকান দকেুই বাে নাই! 
এ সমতি দকেু যেফখ শুধু একো ক্াই মফন আফস আর 
তা হফচ্, এ হফচ্ সামান্ এক ভাইরাস ো আল্াহর 
হুকুফম কাজ কফর োফচ্। সামান্ ভাইরাসই েদে এই 
অবস্থা করফত পাফর, তাহফল দক হফব েদে আল্াহ এক 
প্রবল হুংকার যেন! দক অদু্ত, এত দকেুর পফরও 
আমরা আল্াহর মুকাফবলায় দনফজফের োঁি কদরফয় 
যনই! আল্াহফক পদরত্াগ কফর এসব কীেপতফগের মত 
নগণ্ মানুষফক আমাফের অদভভাবক বাদনফয় যনই! 

২।“ভাই এই লকিাউফনর সময়োফত আমরা দকভাফব 
দকেু োওয়াদত কাজ করফত পাদর?”
উপফরর আফলাচনা করার আফরকো উফদ্শ্ দেফলা 
যেন এই প্রফশ্নর উতের দকেুো সহজ হয়। দনঃসফন্ফহ 
কফরানা ভাইরাস আমাফের জন্ সতকথিবাতথিা। োরা 
এখান য্ফক সাবধান হফয় োফব তাফের জন্ এদে 
সেলতা, আর োরা দনফজফের শুধফর দনফব না তারা 
আসফল ধ্ংফসর উপফর আফরা ধ্ংস চাদপফয় দনফলা। 
কফরানা ভাইরাফসর এই সংকে কাফল যকান কাজদে 
সবফচফয় ভয়াবহ? বাজাফর োওয়া? মাস্ না পরা? বার 
বার সাবান দেফয় হাত না যধায়া? দনরাপে েূরত্ব বজায় 
না রাখা? - না এগুফলা যকানোই না। বরং সবফচফয় 
ভয়াবহ হফচ্, এমন কদিন আোফবর সমফয়ও পাফপ 
িুফব ্াকা, পাপ য্ফক সফর না আসা। আল্াহর কের 
অনুোয়ী যকান একদে কাজ এফকক জফনর জন্ এফকক 
উফদ্শ্ পূরণ কফর, কাফরা জন্ েদে আোব হয়, কাফরা 

জন্ যহোফয়ফতর কারণও হয়। দবশ্াসীফের জন্, বালা 
মুদসবফতর অন্তম একদে উফদ্শ্ যে যস পাফপর প্ 
য্ফক দেফর আসফব। যেমন, আল্াহ তাআলা ইরশাে 
কফরন, 
 َأَواَل يـََرْوَن أَنَـُّهْم يـُْفتـَُنوَن ِف ُكلِّ َعاٍم مَّرًَّة َأْو َمرَّتـنَْيِ مثَّ اَل يـَُتوبُوَن َواَل ُهْم

َيذَّكَُّروَن
‘তারা দক লক্্ কফর যেফখ না যে, প্রদতবের তাফের 
উপর েুই-একবার দবপে আসফে? এরপরও ওরা 
তওবা কফর না, উপলদধি করার যচটিা কফর না।’ (সূরা 
আত-তাওবা, আয়াত: ১২৬)

রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম-এর হাদেফস 
এফসফে, েুফেথিাগ বা এমন মহামারী’র সমফয় যে 
দনফজফক সংফশাধন কফর দনফলানা বরং পাফপর উপফরই 
অেল ্াকফলা যস প্রকৃত অফ্থিই ধ্ংস হফয় যগফে! 
তাই কফরানা সমফয় মু’দমফনর জন্ সবফচফয় ভয়ংকর 
দবপফের ক্া, সাবান দেফয় হাত না যধায়া নয়, বরং 
পাপ য্ফক দেফর না আসা, পাপ পদরত্াগ না করা, 
তাওবাহ না করা। যেফখন, মহামারী আসার অন্তম 
একদে কারণ হফচ্ - ব্াপকহাফর অ্ীলতার প্রচার। 
এখন মহামারীর মফধ্ বফস য্ক দেন রাত সাবান 
দেফয় হাত ধুফয় যকউ েদে অ্ীলতা য্ফক না যবর হফয় 
আফস তফব দক আশা করা োয়! আদম, আপদন দেফন 
১০০ বার স্াদনোইোর দেফয় হাত পদরষ্ার করফলন, 
দকন্তু আমাফের যচাখ অ্ীল েৃশ্ য্ফক সরফলা না, 
তাহফল দনদচিত ্াফকন, আমরা কফরানা সংক্রমণ 
অফপক্া ভয়াবহ দবপফের মফধ্ আদে! সূরা আন‘আফমর 
৩ দে আয়াফতর মফধ্ আল্াহ এই সমূ্পণথি দচত্র আমাফের 
সামফন কতই না পদরষ্ারভাফব বণথিনা কফরফেন! আল্াহ 
তা‘আলা বফলন -
َلَعلَُّهْم َوالضَّرَّاء  اِبْلَبْأَساء  فََأَخْذَنُهْم  قـَْبِلَك  مِّن  ُأَمٍم  ِإىَل  َأْرَسلَنا   َوَلَقْد 

يـََتَضرَُّعوَن
আর আদম আপনার পূবথিবতথিী উম্মতফের প্রদতও পয়গম্বর 
যপ্ররণ কফরদেলাম। অতঃপর আদম তাফেরফক অভাব-
অনেন ও যরাগ-ব্াদধ দ্ারা পাকিাও কফরদেলাম োফত 
তারা দবনফয়র সাফ্ নদত স্বীকার কফর। [ সূরা আন‘আম 
৬:৪২ ]
 فـََلْوال ِإْذ َجاءُهْم بَُْسَنا َتَضرَُّعوْا َولَـِكن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن

َما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن
অতঃপর তাফের কাফে েখন আমার আোব আসল, 
তখন যকন তারা নম্তা এবং দবনয় প্রকাশ করফলানা 
? বরং তাফের অন্তর আফরা কফিার হফয় যগল এবং 
শয়তান তাফের কাফে সুফশাদভত কফর যেখাল, যে কাজ 
তারা করদেল। [ সূরা আন‘আম ৬:৪৩ ]
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 فـََلمَّا َنُسوْا َما ذُكُِّروْا ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوْا
ِبَا ُأوُتوْا َأَخْذَنُهم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن

অতঃপর তারা েখন ঐ উপফেশ ভুফল যগল, ো তাফেরফক 
যেয়া হফয়দেল, তখন আদম তাফের সামফন সব দকেুর 
দ্ার উমু্মতি কফর দেলাম। এমনদক, েখন তাফেরফক 
প্রেতে দবষয়াদের জফন্ তারা খুব গদবথিত হফয় পিল, 
তখন আদম অকস্াৎ তাফেরফক পাকিাও করলাম। 
তখন তারা দনরাশ হফয় যগল। [ সূরা আন‘আম ৬:৪৪ ]

আল্াহ আফগর জাদতর ক্া উফল্খ কফর বলফেন, 
তারা েখন নবী রাসূল যপ্ররফণর পফরও অবাধ্ হফয়ই 
োদচ্ফলা, তখন আল্াহ তাফের ওপর দবপে, মহামারী 
দ্ারা পাকিাও কফরদেফলন, যেন তারা বাধ্ এবং 
অনুগত হয়। অবাধ্তার প্ য্ফক দেফর আফস। 
অতঃপর আল্াহ জানাফচ্ন তাফের অবস্থাো যকমন 
হফয়দেফলা। তারা না নদত স্বীকার কফরদেফলা, না তারা 
তাফের পাপ পদরত্াগ কফরদেফলা। বরং এই দবপফের 
মফধ্ও শয়তান তাফের পাপ কাজগুফলা সুন্র কফর 
সাদজফয় গুদেফয় যেখাদচ্ফলা যেন তারা এই পাপ আফরা 
যবদশ, যবদশ কফর করফত ্াফক। এফত কফর তাফের 
অন্তর আফরা কদিন হফয় যগফলা এবং সব যশফষ তাফের 
পদরণদত দক হফয়দেফলা? আল্াহ আবার তাফেরফক 
আফরা কদিন এক পাকিাও করফলন, চূিান্ত আোব 
দেফয় ধ্ংস কফর দেফলন এবং তারা যসই অবাধ্তার 
উপফরই ধ্ংস হফয় জাহান্াম দনদচিত কফর দনফলা!  
আমরা যভফব যেদখ আমাফের অবস্থা এমন দকনা? 

দকেুদেন আফগ দনউফজ যেখলাম যে, ঘফর ্াকার এই 
সমফয় যনাংরা দেল্ম জগফতর যকান এক প্রদতষ্ান 
তাফের েশথিকফের জন্ যনাংরা েদব যেখার সাবদ্রিপশন 
দরি কফর দেফচ্! দচন্তা করা োয়! তাহফল প্রশ্নদেফত 
দেফর আদস - “ভাই এই লকিাউফনর সময়োফত 
আমরা দকভাফব দকেু োওয়াদত কাজ করফত পাদর?” 
সবার আফগ আমরা পাপ পদরত্াগ করা এবং তাওবাহ 
এর োওয়াত দনফয় কাজ করফত পাদর ইনশা আল্াহ। 
এরপফর তাওদহফের োওয়াত দেফত পাদর, আল্াহর 
প্রকৃত পদরচয় তাফের সামফন তুফল ধরফত পাদর ইনশা 
আল্াহ। এই কদিন অবস্থায় মানুষ দকেু আশা চায়, ভরসা 
চায়। তাফেরফক আল্াহর দেফক দনফেথিশ কফর যেয়া, 
একমাত্র আশা ভরসার স্থান দচদনফয় যেয়া। দকভাফব 
মানুফষর উপফর রব যসফজ বফস ্াকা এই দসফটেম 
এই তাগুতরা আজ মানুফষর যকান উপকারই করফত 
পারফে না, তা যেদখফয় যেয়া। প্রকৃত অফ্থি এো কতবি 
প্রতারণা, কতবি েলনা তা জাদনফয় যেয়া! তাগুতফক 
অস্বীকার কফর আল্াহর দেফক দবনীতভাফব দেফর আসার 

আহবান জানাফনা। এদে স্রণ কদরফয় যেয়া, সামান্ 
কফরানা সংকফে এই তাগুদত সমাজ ব্বস্থা আজ এত 
অসহায়, তাহফল আল্াহর সামফন যেদেন সবাই োঁদিফয় 
োফব যসদেন তারা আমাফের দক উপকাফর আসফব? 
তাহফল যকন আমরা আল্াহফক যেফি এই তাগুতফের 
অদভভাবক দহফসফব গ্রহণ করলাম? বাতিফব তারা যতা 
দনতান্তই অসহায়! সামান্ এক ভাইরাস ো যচাফখই 
যেখা োয় না এত কু্দ্র, এমন দকেুর যমাকাফবলায় 
েদে তারা আমাফের সুরক্া দেফত ব্্থি হয়, তফব এো 
দকভাফব যমফন যনয়া সম্ভব যে, দকয়ামফতর দেন আল্াহর 
সামফন তারা আমাফের যকান উপকার করফত পারফব? 
তাহফল যকন আজ আমরা আল্াহর দনফেথিশনা অমান্ 
কফর তাফের দনফেথিশনা যমফন চলব? আমাফের ভাফলা 
মফন্র উপফর তাফের দক কচু অদধকার? তারা দনলথিজ্, 
দম্্াবােী, স্বা্থিফলাভী শয়তাফনর আউদলয়া োিা আর 
দকেুই না! 

একই সাফ্ এই জঘন্ পাফপ িুফব ্ াকা সমাজব্বস্থার 
আসল দচত্র যেদখফয় যেয়া। কুরআন এবং সুন্াহ’র 
আফলাফক বতথিমান েুেথিশার কারণ যেদখফয় যেয়া। 
যেদখফয় যেয়া দকভাফব রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া 
সাল্াম মহামারীর কারণসমূহ উফল্খ কফর যগফেন আর 
যসই সমতি কারণগুফলাই এই সমাজ এবং রাষ্ট্রব্বস্থা 
আমাফের উপফর চাদপফয় দেফয়ফে! আল্াহর রাসূল 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম বফলফেন, ‘েখন যকাফনা 
জাদতর মফধ্ প্রকাফশ্ অ্ীলতা েদিফয় পফি, তখন 
তাফের মফধ্ েুদভথিক্ ও মহামারী ব্াপক আকার ধারণ 
কফর, ো তাফের পূবথিবতথিীফের মফধ্ দেল না।’ (ইবফন 
মাজাহ, হাদেস : ৪০১৯)

আজ দক আমাফের সমাজ এবং রাষ্ট্রব্বস্থা এই 
কাজদেই করফে না? যেদখফয় দেন, যচাফখ আগুেল দেফয়। 
অদধকাংশই আমরা কুরআন এবং সুন্াহ এর জীবন্ত 
সাদন্ধ্ বদঞ্চত, এই সুফোফগ সাধ্মত কুরআন এবং 
সুন্াহফক অন্ফের সামফন জীবন্তভাফব যপশ করার যচটিা 
কফরন, ইনশা আল্াহ। একই সাফ্ সামফনর দেফনর 
অনাগত দেতান সম্পফকথি এবং প্রদতদনয়ত পদরবতথিন 
হফয় োওয়া দবশ্ সম্পফকথি সফচতন কফরন। জানান এই 
দেতাফনর পফি বরং যঢউ এর মত এর যচফয় আফরা 
ভয়ংকর দেতান আসফব, আসফতই ্াকফব। আর যসই 
দেতাফনর মুকাফবলায় শুধুমাত্র ঈমানই কাফজ আসফব, 
অন্ দকেু নয়। তাই যসই দেতাফনর প্রবল যতাি 
আসার আফগই আমরা যেন ঈমান যমরামত কফর যনই। 
দনচিয়ই োওয়াফতর পদরদধ অফনক দবশাল, সামান্ ক’ 
লাইফন তা তুফল ধরা অধফমর পফক্ সম্ভব না। তফব 
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অবশ্ই োওয়াদত কাফজর প্র্ম লক্্ ্াকা উদচৎ, 
দবশুদ্ধ তাওদহফের োওয়াত এবং তাগুতফক অস্বীকার 
করার োওয়াত। কুরআন এবং সুন্াহ এর সাফ্ 
পদরদচত হবার োওয়াত।

৩। যশষ ক্াঃ
এই যোরাফম আলহামেুদলল্াহ, অফনক ভাই আফেন। 
আল্াহ োফের সামফন এই যলখাদে উপস্থাপন করফবন, 
তাফের মফধ্ য্ফক ১ জন ভাই কমপফক্ ১ জন ভাই 
এর কাফে এই োওয়াত দেফত পাফরন, ইনশা আল্াহ। 
আল্াহ োফক যহোফয়ত যেয়ার তাফক যহোফয়ত 
দেফবনই। যকমন হয় েদে এই সমতি যহোফয়ফতর 
কাজ এবং এর সাওয়াব আল্াহ আপনার জন্ই 
বরাদ্ কফর দেফবন! হফতই পাফর আল্াহ আপনাফকই 
এ কাফজর জন্ পেন্ কফর যরফখফেন, শুধু আপনার 
কেম উিাফনার অফপক্া।

পদরফশফষ, কফরানা দনফয় সতকথি হবার েরকার আফে 
কারণ তা সুন্াহ। তফব কফরানা দনফয় ভয় পাবার 
দকেু নাই। ভয় যতা শুধু আল্াহর জন্। কফরানা েদে 
আমাফের সংক্রমণ না কফর আর আমরা েদে আল্াহর 
দনকে তাওবা করফত ্াদক, আল্াহর দনকে অনুনয় 
দবনয় কফর আরেয় চাইফতই ্াদক তাফতও আমাফের 
লাভ। কফরানা েদে আমাফের সংক্রদমত কফর আর 
আমরা েদে সবর কদর, ইবােফত মশগুল ্ াদক, রাসূল 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম বফলফেন এমন কাজ 
রাসুফলর দেফক দহজরত করার মত সাওয়াব! আর 
আল্াহর ইচ্ায় আমরা েদে সবফরর সাফ্ কফরানা 
সংক্রদমত হফয় মারা োই, তাহফল শদহে ইনশা 
আল্াহ! আমাফের ক্দত যকা্ায়? আমরা শুধু ক্দত 
আর ভয় এজন্ যেদখ কারণ, আল্াহ এবং তাঁর 
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম আমাফের এই 
মহামাদরর দেফক যেভাফব তাকাফত বফলফেন; আমরা 
যসভাফব তাকাইনা, বরং শয়তাফনর আউদলয়ারা 
আমাফের যেভাফব তাকাফত বফল যসভাফব তাকাই, 
আর যসজন্ই আমরা দনরাপতোহীনতা যবাধ কদর। 
কারণ, দনরাপতো যতা শুধুই আল্াহর কাফে। তাই 
-  ,োদেররু ইলাল্াহ, োদেররু ইলাল্াহ َفِفرُّوا ِإىَل اللَّ
োদেররু ইলাল্াহ ... 

সুপার পাওয়ার োমব করা 
রাষ্ট্রগুদলা, মনদজদের সভ্যরার 

প্ররীক োমব করা ইউদরাপ মেদন 
েপুুদর হা াটু পভদগে েমুদে মুেদে পদে 
পগদলা। মনদজদের মবিাল সামমরক 
বামহনী, আরমমি, পনমভ, এয়ার পোস্ব 
সব মকিু মনজ মনজ জায়গায় 
পদে থাকদলা, পকউ মকচু্ পটরও 
পপদলানা, সুদযাগও পপদলানা, 
আঘার করদলা এই অেিৃ্য 
ভাইরাস! এ সব পেদখ আমার মদন 
হদলা এটি আল্াহর পসনাবামহনী, 
আল্াহর পসনাবামহনীর ব্যাপাদর 
মরমন ব্যমরর আর পকউই জাদন 
না। পকনই বা ভাবদবা না? আপমন 
লক্ষ্য কদরন, আঘার করার 
পকৌিল আঘাদরর রীব্ররা 
আঘাদরর ভয়াবহরা মনদজদক 
প্রমরনয়র পমরবর্ব ন কদর পনয়ার 
পকৌিল পকান একটি মনরেমিষ্ টাদগ্বট 
নয় বরং একই সাদথ মামটিপল 
টাদগ্বটদক ধ্বমসদয় পেয়ার ধরণ 
ভীমর সৃষ্টি করার নমুনা প্রভাব 
মবস্ার করার উোহরণ মেদন েপুুদর 
মকভাদব িরেুপক্ষদক রার সমস্ 
িমতিদক কেু পেমখদয়, িরেুপদক্ষর 
সমস্ উপকরণ, বসন্য-সামদন্র 
সামদন মেদয় এমন আক্রমণ - 
রা শুধু আল্াহর পসনাবামহনীর 
পদক্ষই সম্ভব!
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যশষ নদসহত দহফসফব আর কী বলফবা। আমাফের 
একজন খাদলক আফেন, তাঁর নাম আল্াহ। দতদনই 
আমাফের সৃদটি কফরফেন। দেদন আমাফেরফক সৃদটি 
কফরফেন, আমাফেরফক তাঁরই ইবােত করফত হফব। 
তাঁর দনফেথিশই আমাফের মানফত হফব। তাঁর দনফষধগুফলা 
য্ফক আমাফের যবঁফচ ্াকফত হফব, যহাক যসো কফটির 
অ্বা শাদন্তর। সবথিহালফতই তাঁরই ক্ামত চলফত 
হফব। আর তাঁর ক্ামত চলফত দগফয় েদে আমাফের 
উপর কটি আফস, দবপে আফস, তাহফল যসো যতা 
আল্াহরই জফন্। আমাফক দবপে যেওয়ার মাদলকও 
আল্াহ, দবপে য্ফক উদ্ধার করার মাদলকও আল্াহ। 
আল্াহ েদে আমাফক দবপে দেফত চান, তাহফল যতা এো 
আমার জন্ যসৌভাগ্ যে, আল্াহ আমাফক দবপে দেফয় 
পরকাফলর পুরস্াফরর ব্বস্থা করার দেদকর কফরফেন, 
যগানাহ মাে করার ব্বস্থা কফরফেন। 

মাফয়র ক্া মফন পফি। েুঃদখনী মা-ও হয়ফতা আমার 
ক্া মফন কফর নীরফব অশ্রু যেলফেন। জীদবত য্ফকও 
আজ আদম মাফয়র কাফে হয়ফতা মৃফতর মত। তারপরও 
যতা মাফয়র পাফশ তাঁর অন্ সন্তানরা আফেন, বাবা 
আফেন, আত্মীয়স্বজন-পদরজন আফেন। দকন্তু আমার? 
এক আল্াহ োিা যতা আর দপ্রয় যকউ পাফশ যনই! 
মা-বাবা, পদরজফনরা হয়ফতা আমাফক দকেুদেন পফরই 
ভুফল োফবন, সকফলর মাফে অবস্থাফনর কারফণ হয়ফতা 
তাঁরা আমার অনুপদস্থদত খুব একো যেরই পাফবন 
না। দকন্তু আদম? গৃহ-পদরবার যেফি একাকী আদম 
দক ভুলফত পাদর তাঁফের? না ভাই, তাঁফের পেচারণা 
আমার কাফন এখফনা বাফজ। এখফনা তাঁফের সুমধুর 
কফঠির িাক প্রদতধ্দনত হয় আমার কাফন। তাঁফের 
সৃ্দত আমাফক ব্তি কফর যতাফল, যচাফখর অশ্রু গদিফয় 
পফি। তাহফল, আজ আদম বাদি য্ফক েূফর অবস্থাফনর 
কারণ? আল্াহর হুকুম, আমার রফবর দনফেথিশ। মাফয়র 
যখেমফত দনফয়াদজত ্াকফত না পারার যবেনা বফয় 

যবিাই। দকন্তু, যে আল্াহ আমাফক বাদনফয়ফেন, যস 
আল্াহ যতা আমার মা-যকও বাদনফয়ফেন। আল্াহ 
যতা একজনই। যে আল্াহ আমাফক যেখা-যশানা 
করফেন, যস আল্াহ যতা আমার মা-যকও যেখা-যশানা 
করফেন। আর, এই মুহূফতথি যতা আদম মাফয়র যখেমত 
বা মাফয়র হফকর, মুহাব্াফতর উদসলা দেফয় আমার 
খাফলফকর অবাধ্তা করফত পাদর না। আল্াহ আমাফের 
মনগুফলাফক আল্াহর দনফেথিশ পালফনর জন্ প্রস্তুত 
কফর দেক, (জান্াতফক আমাফের দমলনস্থল বানাক) 
এমনভাফব প্রস্তুত কফর দেক যে, আল্াহর দনফেথিফশর 
যমাকাফবলায় যেন সবদকেুই তুচ্ ্াফক, আমীন। আদম 
আপনাফক একদে দবষয় বলফত চাই। যসো হফলা- েখন 
দজহাে েরফজ আইন হফয় োয়, তখন দকন্তু মাতাদপতার 
হফক্র উপর েরজ দজহাে প্রাধান্ পাফব।

আমাফের মফন রাখা েরকার, এখন দজহাে েরফজ 
আইন। েদেও আমরা যকাফনা যক্ত্র এখফনা বতদর 
করফত পাদরদন। তফব, হুকুম দকন্তু যসোই। তাই, 
আপনাফক বলদে, আপদন েুদনয়ার এই সবদকেু যেফি 
দেফয় একমাত্র দ্ীফনর কাফজ কীভাফব মফনাদনফবশ করা 
োয়, যসই দেদকর করুন। আর আমফলর ব্াপাফর 
বলফবা যে, সম্ভব হফল দবফয় কফর যেলুন। তফব, দবফয়র 
আফগ যভফব-দচফন্ত দবফয় করুন, োফত আহদলয়াফক 
দহজরফতর জন্ প্রস্তুত কফর গফি যতালা োয় এবং 
আহদলয়াফক এমন মনমানদসকতায় গফি তুলফবন যে, 
আদম চফল যগফল যতামার যকাফনা ক্দত নাই। আমার 
পফর আমার মত যকাফনা একজন যতামাফক দবফয় কফর 
দনফত পারফব। তাহফল আহদলয়া আপনাফক আপনার 
কাফজ বাধা দেফবনা আশা কদর ইনশাআল্াহ। আমাফের 
সমাফজর সমস্াো এখাফনই; যমফয়রা মফন কফর যে, 
আমার স্বামী মফর যগফল পফর আদম সারা জীবন দবধবা 
্াকফত হফব, আদম কীভাফব চলফবা তাহফল? 
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তাই তারা স্বামীফক দজহাফের পফ্ বাধা সৃদটি কফর। 
আমাফের যবানফেরফক যেমন এই মনমানদসকতার 
বানাফত হফব, দিক আমাফেরও এমন মনমানদসকতার 
হফত হফব যে, যকাফনা ভাই মারা যগফল তাঁর দবধবা 
আহদলয়াফক দবফয় কফর যেলা। তাহফল আমাফের 
যবাফনরা স্বামীফেরফক দজহাফের পফ্ বাধা সৃদটি 
করফবনা, ইনশাআল্াহ।

আর দবফয় করার পর প্রা্দমকভাফব মফন হয় 
দনফজফক দনফজর উপর একেু কদিন রাখফত হফব। 
োফত যকাফনাভাফব আফগ যচফয় দ্ীফনর 
কাফজর যক্ফত্র কমদত না আফস। এই 
ধাক্া সামলাফত পারফল আশা করা 
োয়, এদগফয় যেফত পারফবন 
ইনশাআল্াহ। আর, যচটিা 
করুন পাদরবাদরক োফমলা 
কম এমন পদরবাফর দবফয় 
করফত। যেমন- আপদন 
দবফয় কফর যকা্াও বাসা 
দনফয় ্াকফলন, যবিাফত 
োওয়া ইত্াদে োফমলা কম 
্াফক এমন পদরবাফর দবফয় 
করফত পাফরন ইনশাআল্াহ।
> অন্ান্ ভাইফের প্রদত আপনার 
কী নদসহাহ ভাই?
সাধারণভাফব সকল ভাইফের প্রদত দকেু 
নদসহাহ হফলা-
১. দ্ীফনর উপর খুব কটি কফর হফলও দেফক 
্াকা, মাফন ইদতিকামাত। এো েফতা কটি যহাক, েফতা 
দবপফের মাফেই যহাক, অ্াদক্টদভদের সাফ্ যলফগ 
্াকা।
২. যগানাহ য্ফক ভাফলাভাফব যবঁফচ ্ াকার যচটিা করা।
৩. দ্ীফনর কাফজ কমদত আফস এমন েুদনয়াদব সব 
কাজফক যপেফন যেফল যেওয়া, ত্াগ করা।
৪. আল্াহর মুহাব্াত দেফলর মফধ্ যগফি যেওয়া, যে 
মুহাব্াত আল্াহর জন্ জীবন দবদলফয় দেফত বাধ্ 
কফর।
৫. রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্ামফক 
এমনভাফব মুহাব্াত করা, যে মুহাব্াত তাঁর অনুসরণ 
করা য্ফক শুরু কফর তাঁর জন্ জীবন দেফত বাধ্ 
কফর। এগুফলা আসফল একদেফন হয়না। এইগুফলার 
জন্ েরজ, ওয়াদজব, নেল, সবদকেু আোয় কফর, 

সুন্াত অনুসাফর জীবন পদরচালনা কফর কফর যচটিা 
করফত হফব। আল্াহ তা’য়ালা এো করার সবথিপ্র্ম 
আমাফক তাওদেক োন করুন, আমীন। এর পর 
বাদক সকল ভাইফক তাওদেক োন করুন।
আফরকদে দবষয় আদম ভাইফের উফদ্ফশ্ বলফবা। 
যসদে হফলা তাহাজু্ে। আল্াহর মুহাব্াত লাফভর 
অন্তম উপায় হফলা তাহাজু্ে। আত্মার অফনক 
যরাফগর ঔষধও মফন কদর এদে। অফনক ভাইফের 
যেখা োয়, েরজ আমল করফতও অলসতা লাফগ, 
অবফহলা কফর। তাফের জন্ও তাহাজু্েো লাফজম 

(আবশ্ক) কফর যনওয়া এো একো কােথিকরী 
ঔষধ বফল মফন হফচ্। আল্াহ 

সহজ করুন, আমীন। সবথিফশষ 
বলফবা, যে শাহাোত যপফত 
চায়, যস যেন যভার রাফত 
তাহাজু্ফে আল্াহর কাফে 
যসো চায়। আল্াহ তা’য়ালা 
আমাফক এবং সবাইফক 
এই আমলদে সারা জীবন 
ধারাবাদহকভাফব কফর 
োওয়ার তাওদেক োন 

করুন, আমীন।

কতমন্ট
Talhah Bin Ubaidullah 

 আল্াহ রবু্ল আলাদমন দপ্রয় ভাইফক 
কবুল কফর দনন, আমাফেরফক আল্াহর পফ্ 

অদবচল রাখুন, আল্াহ আমাফের জন্ সহজ করুন, 
জান্াতফক আমাফের দমলনস্থল বানান, আদমন ইয়া 
রব্াল আলাদমন। ভাইফয়রা, হেরত উমার (রদেঃ) 
েুয়া করফতন,
 اللهم ارزقين شهادة ف سبيلك واجعل مويت ف بلد رسولك صلى

هللا عليه وسلم
উচ্চারণঃ আল্াহুম্মারেুকদন শাহাোতান দে সাদবদলক 
ওয়া জাআল মাওদত দে বালাদে রসুদলকা সল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়া সাল্াম
অ্থিঃ যহ আল্াহ, আমাফক আপনার পফ্ শাহাোত 
োন করুন এবং আমাফক আপনার রসুল সল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়া সাল্াম এর শহফর (মদেনা) মৃতু্ দেন। 
(সদহহ বুখাদর, হাদেস ১৮৯০) আমরা এই েুয়াদে 
মুখস্থ কফর যেদল এবং এই েুয়া যবদশ যবদশ কদর।

স ম্ভ ব 
হফে নবফয় কফর ফেেুি। 

তফব, নবফয়র আফে ফেফব-নচফতে 
নবফয় করুি, রযাফত আহনেয়যাফক 

নহজরফতর জি্ প্রস্তুত কফর েফে 
ফতযােযা রযায় এবং আহনেয়যাফক এেি 
েিেযািনসকতযায় েফে তুেফবি ফর, আনে 
চফে ফেফে ফতযােযার ফকযাফিযা ক্ষনত িযাই। 
আেযার পফর আেযার েত ফকযাফিযা 

একজি ফতযােযাফক নবফয় কফর 
নিফত পযারফব।
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কফরানাভাইরাফস সংক্রদমত হওয়ার আতংফক আফেন? 
এফতা আতংক কীফসর? আপদন মুসদলম না? মুসদলমফের 
এই মহামারী দনফয় আতংদকত হওয়ার যতমন দকেু যনই। 
আতংদকত নয়, সফচতন হওয়াই কাম্। এো আদম 
যেমন আজ আপনাফের বলদে, যতমদন নাদতিক্বােীরাও 
বলফে। পা্থিক্ যকা্ায়? তারা মানুষফক বলফে, ভয় 
পাফবন না, সফচতন ্াকুন। আচ্া, ভয় পাফব না যকন? 
যরাগাক্রান্ত হফল কটি পায়, মৃতু্ হফত পাফর—এগুফলা 
জানার পরও একজন মানুফষর ভয় না পাওয়ার কী 
কারণ ্ াকফত পাফর? নাদতিক্বােীরা এগুফলার ব্াখ্া যতা 
কফরইদন, বরং তাফের ক্া হফলা- আপনারা আক্রান্ত 
হফলও ঘফরই ্াকুন, হাসপাতাফল োফবন না, ভয় 
পাফবন না, অন্ফেরফক আক্রান্ত করফবন না ইত্াদে। 
ধষথিণসহ অন্ান্ সকল অপরাধ যরাফধর যক্ফত্রও এই 
নাদতিক্বােীরা এই ধরফণর ‘স্বদবফরাধী’ ক্া বফল ্ াফক। 
তারা বফল, ধষথিণ করফবন না, চুদর করফবন না। দকন্তু, 
যকন করফব না? ধষথিণ না করার দ্ারা কী লাভ? োরা 
আদখরাফত দবশ্াসী নয়, তারা যকাফনা যমফয়ফক ধষথিফণর 
সুফোগ যপফল কী কারফণ ধষথিফণর সুফোগ হাতোিা 
করফব? যকন মানবতা যেখাফত হফব? মানবতা না 
যেখাফল কী ক্দত? েুদনয়া অজথিনই োর উফদ্শ্, যস যকন 
েুদনয়ার যকাফনা যভাফগর বস্তুফক যেফি দেফব? এগুফলার 
যকাফনা দকেুই এই নাদতিক্বােীরা ব্াখ্া করফত পারফব 
না। দিক যতমদন কফরানাভাইরাফসর মহামারী প্রদতফরাফধ 
নাদতিক্বােী সরকার পেথিাপ্ত ব্বস্থা যতা যনয়দন, আবার 

বলফে আতংদকত হফবন না! মানুষ মারা োফচ্, যরাগাক্রান্ত 
হফয় কটি পাফচ্—তারপরও আতংদকত না হওয়ার কী 
কারণ ্ াকফত পাফর? এই প্রফশ্নর সেুতের নাদতিক্বােীরা 
দেফত না পারফলও, ইসলাম এই প্রফশ্নর ে্াে্ উতের 
প্রোন কফরফে। একজন মুসদলম যরাগাক্রান্ত হফল বা 
মহামারীফত মারা োওয়ার আশংকা হফলও যকন ভয় 
পাওয়া উদচত নয়—এই দবষফয় ইসলাম ক্া বফলফে। 
ইসলাম বলফে, যরাগাক্রান্ত হফল একজন মুসদলফমর 
উদচত বধেথিধারণ করা, আল্াহর উপর ভরসা করা। 
এফত, তার কী লাভ? তার লাভ হফলা- তার যগানাহসমূহ 
ক্মা কফর যেওয়া হফব। 

আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম বফলফেন
.اْلَمرِيُض حَتَاّت َخطَااَيُه َكَما يـََتَحاّت َوَرُق الّشَجِر,

অসুস্থ ব্দতির যগানাহগুফলা েফর োয়, যেমন (শীতকাফল) 
গাফের পাতা েফর পফি। (মুসনাফে আহমাে, হােীস 
১৬৬৫৪)

আফরক হােীফস ইরশাে হফয়ফে-
ِبِه َسيَِّئاتِِه،  َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى ِمْن َمَرٍض، َفَما ِسَواُه ِإاّل َحّط هللاُ 

.َكَما حَتُّط الّشَجَرُة َورَقـََها
যকাফনা মুসদলম েখন অসুস্থতা বা অন্ যকাফনা কফটি 
দনপদতত হয় আল্াহ তার যগানাহগুফলা দমদেফয় (েদরফয়) 
যেন, যেমন (শীতকাফল) গাে তার পাতা েরায়। (সহীহ 
মুসদলম, হােীস ২৫৭১)

শুধু যগানাহমাদেই নয়, মুদমফনর যনকীর খাতাও সমৃদ্ধ 
হফত ্াফক অসুস্থ অবস্থায়; োফত আেফসাস করফত 
না হয়- অসুস্থতার কারফণ আদম কত যনক আমল 
য্ফক বদঞ্চত হদচ্, সুস্থ ্াকফল যতা আদম তাহাজু্ে-
দতলাওয়াতসহ অন্ান্ যনক আমল করফত পারতাম। 
এখন যতা দকেুই করফত পারদে না। রাসূলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম তাফক সান্ত্বনার বাণী 
শুদনফয়ফেন-
ُمِقيًما يـَْعَمُل  َما َكاَن  ِمْثُل  َلُه  ُكِتَب  َسافـََر،  َأْو  الَعْبُد،  َمِرَض   ِإَذا 

.َصِحيًحا
েখন বান্া অসুস্থ হয় বা সেফর ্াফক তখন সুস্থ 

অবস্থায় বা বাদিফত ্াকা অবস্থায় যস যে যনক আমল 
করত তার সওয়াব যলখা হফত ্াফক (েদেও অসুস্থতা 
বা সেফরর কারফণ যস উতি যনক আমলগুফলা করফত 
পারফে না)। -(সহীহ বুখারী, হােীস ২৯৯৬; মুসনাফে 
আহমাে, হােীস ১৬৬৭৯)
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একবার নবীজী সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম 
অসুস্থ উমু্মস সাফয়ব বা (তার নাম দেল) উমু্মল 
মুসাদয়্বফক যেখফত যগফলন। তখন দতদন জ্বফর 
কাঁপদেফলন। নবীজী বলফলন, তুদম কাঁপফো যকন? 
দতদন বলফলন, আল্াহর রাসূল! জ্বর এফসফে। 
এবং বলফলন, ‘লা- বারাকাল্াহু েী-হা’ অ্থিাৎ যস 
জ্বফরর জন্ বেেুআ করল। তখন নবীজী সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম বলফলন-
 اَل َتُسيبِّ اْلُّمى، فَِإنـَّها ُتْذِهُب َخطَااَي َبيِن آَدَم، َكَما يُْذِهُب اْلِكرُي

.َخَبَث اْلَِديِد
(বেেুআর মাধ্ফম) জ্বরফক গাদল দেফয়া না। কারণ, 
তা বনী আেফমর যগানাহগুফলা 
দমদেফয় যেয়, যেমন কামাফরর 
হাপর যলাহার জং েূর কফর। 
(সহীহ মুসদলম, হােীস 
২৫৭৫; সহীহ ইবফন দহব্ান, 
হােীস ২৯৩৮; শুআবুল ঈমান, 
বায়হাকী, হােীস ৯৩৭৯)
অ্থিাৎ, হাদেসসমূহ য্ফক 
বুো যগল যে, মুদমফনর যরাগ-
যশাফকর কারফণ আল্াহ 
তা’য়ালা তার যগানাহসমূহ 
ক্মা কফরন। যগানাহ ক্মা 
করফল একজন মুসদলফমর 
কী লাভ? এই প্রফশ্নর উতের 
প্রফত্ক মুসদলম জাফন। 
যগানাহ মুসদলমফক অস্বদতি 
যেয়, দনফজর কৃত যগানাহ 
দনফয় একজন মুসদলম 
েুদচিন্তায় ্াফক—না জাদন এ 
যগানাহ তার জাহান্াফম োওয়ার কারণ হয়। আর, 
েখন যস জানফত পাফর যে, অসুস্থতার মাধ্ফম তার 
যগানাহগুফলা ক্মা কফর যেওয়া হয়, তখন যস যকন 
খুদশ হফব না? অবশ্ই একজন মুসদলম তার যগানাহ 
ক্মা হফল খুদশ হয়। এজন্, অসুস্থতাবস্থায় যকাফনা 
মুসদলম আতংদকত যতা হফবই না, বরং যরাফগর 
কারফণ বাদহ্ক কটি হফলও যস তার যগানাহসমূহ 
মাে পাওয়ায় মানদসকভাফব স্বদতিফত ্ াকফব, অন্তফর 
আনন্ ্াকফব।

এখন ক্া হফলা, কফরানাভাইরাফসর মফতা এরকম 
যকাফনা মহামারীফত যতা যকবল যরাগাক্রান্তই হফচ্ 

না, মারাও োফচ্। তাহফল, একজন ব্দতি েখন 
জাফন যে, যস এই যরাফগ আক্রান্ত হফয় মারাও 
যেফত পাফর, তখনও যকন যস আতংকগ্রতি হফব 
না? োরা েুদনয়ার চাওয়া-পাওয়াফকই সবদকেু মফন 
কফর, এখাফনর যভাগই োফের উফদ্শ্, যে তার 
েুদনয়া গুদেফয়ফে, যস যতা তার এই গুোফনা েুদনয়া 
যেফি যেফত চাইফবই না। তাই, স্বাভাদবকভাফবই যস 
মৃতু্র ক্া শুফন আতংদকত হফব, নাদতিক্বােীফের 
“আতংদকত হফবন না, সফচতন যহান” ধরফণর 
বুদল তাফক প্রভাদবত করফত পারফব না। যরাগ 
য্ফক মুদতির জন্ তার ভরসাস্থল দেল ঔষধ। 

দকন্তু, কফরানাভাইরাস দনরামফয়র 
যতা যকাফনা ঔষধ যবর হয়দন! 
যস আর কার উপর ভরসা 
করফব? নাদতিক্বােী দমদিয়া 
‘প্র্ম আফলা’ও এই ক্াই 
বলফে, “এই যরাগ দনফয় এত 
আতফঙ্কর কারণ হফচ্ এখন 
পেথিন্ত এর যকাফনা দেকা বা 
প্রদতফষধক আদবষৃ্ত হয়দন।” 

পক্ান্তফর, আল্াহর সাক্াফতর 
প্রত্াশী যকাফনা মুসদলম 
মৃতু্ফক ভয় পায় না, মৃতু্র 
ক্া শুফন আতংদকত হয় 
না। কারণ, েুদনয়াফক তারা 
দচরস্থায়ী আবাস মফন কফর না, 
ক্ণস্থায়ী এই েুদনয়ার জীবন 
যকাফনা মফত অদতবাদহত 
কফর, রফবর সন্তুদটি অজথিন 

কফর দচরস্থায়ী আদখরাতই তাফের কাম্। েুদনয়াফত 
তাফের কাজ যভাফগ মতে ্াকা নয়, বরং আল্াহর 
ইবােফত মগ্ন ্াকা। অ্থিাৎ, তারা আদখরাত গুোয়। 
তাই, কফটির েুদনয়া যেফি স্বাভাদবকভাফবই তারা 
তাফের গুোফনা জায়গায় যেফত চায়। তাোিা, তারা 
আদখরাফত তাফের রফবর সাক্াফতর প্রত্াশী, রফবর 
প্রদতশ্রুত জান্াফতর প্রত্াশী। আর, মৃতু্ তাফের 
এই সকল প্রত্াশার পফ্ প্রধান বাধা। তাই, তারা 
মৃতু্ফক ভয় যতা পায়ই না, বরং রফবর সন্তুদটির 
উপর মৃতু্বরণ করাফক দনফজফের সেলতা দহফসফব 
যেফখ।

আল্াহর পদথ মনহর হওয়া 
িাোও িহীে সার প্রকাদরর: 
(ক) রাউদন (মহামারীদর) মৃর 
ব্যমতি িহীে, 
(খ) পয ডুদব মারা যায় পস িহীে,
 (গ) মনউদমামনয়া পরাদগ মৃর 
ব্যমতি িহীে, 
(ঘ) পপদটর পীোয় মৃর ব্যমতি 
িহীে, 
(ঙ) পয পুদে মারা যায় পস িহীে, 
(ে) পকান মকিু োপা পদে পয 
মারা পগদি পস িহীে, 
(ি) আন্ঃসত্তায় মৃর মমহলা 
িহীে।
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আর, কফরানাভাইরাফসর মফতা মহামারীফত মৃতু্বরণ করাফক ভয় 
না পাওয়ার আফরকদে দবফশষ কারণ হফলা- এই সকল মহামারীফত 
আক্রান্ত হফয় মৃতু্বরণ করা মুসদলম শহীফের সমান সওয়াব পায়।

দপ্রয় নবী সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম বফলন,
 فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الشَُّهَداُء َسبـَْعٌة ِسَوى اْلَقْتِل ِف َسِبيِل هللِا اْلَمْطُعوُن
 َشِهيٌد َواْلَغِرُق َشِهيٌد َوَصاِحُب َذاِت اجْلَْنِب َشِهيٌد َواْلَمْبُطوُن َشِهيٌد َواْلَِرُق َشِهيٌد َوالَِّذي

.مَيُوُت حَتَْت اهْلَْدِم َشِهيٌد َواْلَمْرَأُة مَتُوُت جبُْمٍع َشِهْيٌد
আল্াহর পফ্ দনহত হওয়া োিাও শহীে সাত প্রকাফরর: (ক) তাউফন 
(মহামারীফত) মৃত ব্দতি শহীে, (খ) যে িুফব মারা োয় যস শহীে, (গ) 
দনউফমাদনয়া যরাফগ মৃত ব্দতি শহীে, (ঘ) যপফের পীিায় মৃত ব্দতি 
শহীে, (ে) যে পুফি মারা োয় যস শহীে, (চ) যকান দকেু চাপা পফি 
যে মারা যগফে যস শহীে, (ে) আন্তঃস্বোয় মৃত মদহলা শহীে। (আবূ 
োঊে ৩১১১, নাসাঈ ১৮৪৬)

এফতা সব পুরষ্াফরর যঘাষণা ্াকা সফ্বেও যকাফনা মুসদলম 
কফরানাভাইরাফসর কারফণ আতংদকত হফব—এো ভাবা োয় না। 
স্বাভাদবকভাফবই, একজন মুসদলম যরাগ-যশাক ত্া যকাফনা দবপফে 
আতংদকত না হফয় বধেথিধারণ করফব, আল্াহর উপর ভরসা করফব। 
পাশাপাদশ, সতকথিতা অবলম্বন করফব। যকননা, সতকথিতা অবলম্বনও 
একজন মুসদলফমর ববদশটি্, ইসলাফমর দনফেথিশ। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম বফলন:

ْعُتْم اِبلطَّاُعوِن بَِْرٍض َفاَل َتْدُخُلوَها َوِإَذا َوَقَع بَِْرٍض َوأَنـُْتْم هِبَا َفاَل خَتُْرُجوا ِمنـَْها ِإَذا مسَِ
“যকান এলাকায় যতামরা মহামারীর সংবাে রেবণ করফল যসখাফন 
প্রফবশ করফব না। আর যকাফনা এলাকায় ্াকা অবস্থায় েদে মহামারী 
শুরু হয়, তফব যতামরা যসখান য্ফক যবর হফব না”। (বুখারী হাদেস 
৫৭২৯, মুসদলম হাদেস ৫৯১৫)

সুতরাং, কফরানাভাইরাস সংক্রমফণর ব্াপাফর মুসদলমরা আতংদকত 
হফব না, সতকথি হফব। তফব, এখন দনফজফক প্রশ্ন করফত হফব যে, আদম 
দক সদত্ই মুসদলম হফত যপফরদে? দনফজর জীবনফক কতেুকু ইসলাম 
অনুোয়ী পদরচালনা করদে? দপ্রয়! এখনও দক রফবর সামফন েণ্ডায়মান 
হওয়ার ভয় হৃেফয় ঢুফকদন? েুফচাফখর অশ্রু যেফল মাদলফকর কাফে 
তওবা করার সময় দক তবুও আফসদন? আল্াহ আমাফের সবাইফক 
তাঁর পূণথি আনুগত্ কফর তাঁর সন্তুদটি অজথিফনর যতৌদেক োন করুন, 
আমাফেরফক কফরানাভাইরাফসর মহামারী য্ফক যহোজফত রাখুন। 
অসুস্থ মুসদলমফের সুস্থতা োন করুন। আমীন ইয়া রাব্াল আলামীন।
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দতন মাস হফত চলল এখফনা কফরানা ভাইরাফসর 
যকাফনা প্রদতফষধক বতদর হয়দন। আগামী কতদেফনর 
মফধ্ হফব, তারও যকাফনা দনচিয়তা যনই। েদেও ব্দতি 
ও দবদভন্ প্রদতষ্ান য্ফক এ য্ফক যবঁফচ ্াকার দকেু 
দনফেথিশনা যেওয়া হফয়ফে, দকন্তু তা েফ্টি নয় এবং এো 
দনরাপতোরও যকাফনা দনচিয়তা যেয় না। এ সঙ্কেময় 
মুহূফতথি আমরা োরা মুসদলম, তাফের জন্ হাদেফস বদণথিত 
এমন দকেু েুআ ও আমল আফে, ো অনুসরণ করফল 
আশা করা োয় আল্াহ এ দবপে য্ফক আমাফের রক্া 
করফবন। এগুফলা যে যকবল কফরানা ভাইরাসফকই যরাধ 
করফব তা নয়; বরং আল্াহর ইচ্ায় অন্ান্ বালা-
মুদসবতও েূর করফব। েুআ ও আমলগুফলা সংফক্ফপ 
দনফনে উফল্খ করদে :

১. দবদভন্ যরাগ-বালা য্ফক যবঁফচ ্াকার জন্ হাদেফস 
বদণথিত দনফনোতি েুআদে বারবার পিফত ্াকুন।
اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن البـََرِص، َواجْلُُنوِن، َواجْلَُذاِم، َوِمْن َسيِِّئ اْلَْسَقاِم
(আল্াহুম্মা ইদন্ আউজুদবকা দমনাল বারাদস ওয়াল 
জুনুদন ওয়াল জুজাদম ওয়া দমন সাইদয়ইল আসকাম) 
সূত্র : সদহহু ইবদন দহব্ান : ১০১৭, সুনানু আদব োউে 
: ১৫৫৪, মুসনােু আহমাে : ১৩০০৪

২. কফরানাক্রান্ত বা অন্ যকাফনা দবপফে দনপদতত 
ব্দতিফক যেখফল দনফনোতি েুআদে পিুন; তাহফল জীবফন 
কখফনা যস যরাগ বা দবপফে দনপদতত হফবন না।
َخَلَق ممَّْن  َعَلى َكِثرٍي  َوَفضََّليِن  ِبِه،  ابـَْتاَلَك  ممَّا  َعافَاين  الَِّذي  لِلَِّ   الَْمُد 

تـَْفِضياًل
(আল-হামেু দলল্াদহল্াদজ আ’োদন দমম্মাবতালাকা 
দবদহ ওয়া োজ্ালাদন আলা কাদসদরম দমম্মান খালাকা 
তােদজলা) সূত্র : সুনানুত দতরদমদজ : ৩৪৩১, সুনানু 
ইবদন মাজাহ : ৩৮৯২,

৩. হাসপাতাল, কারও বাসা দকংবা অন্ যকা্াও 
যগফল দনফনোতি েুআদে পিুন; ইনশাআল্াহ যসখাফন 
্াকাকালীন যকাফনা দবপফে আক্রান্ত হফবন না।

َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق
(আউজু দবকাদলমাদতল্াদহত তাম্মাদত দমন শারদর মা 
খালাকা) সূত্র : সদহহু মুসদলম : ২৭০৮, সুনানুত 
দতরদমদজ : ৩৪৩৭, সুনানুন নাসাদয়, কুবরা : ১০৩১৮

৪. প্রত্হ সকাল-দবকাল দতনবার কফর দনফনোতি েুআদে 
পিুন; ইনশাআল্াহ যসদেন আপদন আকদস্ক যকাফনা 
ক্দত বা দবপফে দনপদতত হফবন না।
ِه َشْيٌء، ِف اْلَْرِض، َواَل ِف السََّماِء، َوُهَو  ِبْسِم اللَِّ الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع امسِْ

السَِّميُع اْلَعِليُم
(দবসদমল্াদহল্াদজ লা ইয়াজুররু মাআসদমদহ শাইয়ুন 
দেল আরদজ ওয়ালা দেস সামাদয় ওয়াহুয়াস সাদমউল 
আদলম) সূত্র : সুনানু আদব োউে : ৫০৮৮, সুনানুত 
দতরদমদজ : ৩৩৮৮, মুসনােু আহমাে : ৫২৮

৫. েুআ ইউনুস যবদশ যবদশ কফর পিুন এবং আল্াহর 
কাফে দবপে ও মহামারীফত আক্রান্ত হওয়া য্ফক আরেয় 
প্রা্থিনা করুন। এো পফি েুআ করফল আল্াহ অবশ্ই 
তার েুআ কবুল কফরন।
েুআ ইউনুস : الظَّاِلِمنَي ِمَن  ِإيّنِ ُكْنُت  ُسْبَحاَنَك  أَْنَت  ِإالَّ  ِإَلَه   اَل 
(লা ইলাহা ইল্া আনতা সুবহানাকা ইদন্ কুনতু দমনাজ 
জাদলদমন) সূত্র : সুনানুত দতরদমদজ : ৩৫০৫, মুসনােু 
আহমাে : ১৪৬২

৬. অদধক পদরমাফণ ইসদতগোর করফত ্ াকুন। প্রদসদ্ধ 
ইসদতগোরও পিফত পাফরন, সাইদয়েুল ইসদতগোরও 
পিফত পাফরন। তফব সাইদয়েুল ইসদতগোরই উতেম 
ও যরেষ্।
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প্রদসদ্ধ ইসদতগোর :
 َأْستـَْغِفُر اللََّ الَِّذْي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الَيُّ الَقيُـّْوُم َوأَتـُْوُب ِإلَْيِه 

(আসতাগদেরুল্াহাল্াদজ লা ইলাহা ইল্া হুওয়াল 
হাইয়ুল কাইয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইদহ।) সূত্র : সুনানু 
আদব োউে : ১৫১৭, মুসনােু আহমাে : ১১০৭৪

সাইদয়েুল ইসদতগোর : اللَُّهمَّ أَْنَت َريبِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتيِن 
 َوَأَن َعْبُدَك َوَأَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما
 َصنـَْعُت أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنيب فَاْغِفْر يل فَِإنَُّه اَل يـَْغِفُر
 আল্াহুম্মা আনতা রাদব্ লা ইলাহা ইল্া) الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت
আনতা খালাকতাদন ওয়া আনা আবেুকা ওয়া আনা আলা 
আহদেকা ওয়া ওয়া’দেকা মাসতাতা’তু আউজুদবকা দমন 
শারদর মা সানা’তু আবুউ লাকা দবদন’মাদতকা আলাইয়া 
ওয়া আবুউ লাকা দবজামদব োগদেরদল োইন্াহু লা 
ইয়াগদেরুজ জুনুবা ইল্া আনতা) সূত্র : সদহহুল বুখাদর 
: ৬৩০৬, সুনানুত দতরদমদজ : ৩৩৯৩

৭. প্রচুর পদরমাফণ দনফনোতি েুআদে পিফত ্াকুন। 
সকল দবপে-আপে য্ফক যবঁফচ ্ াকার জন্ এো খুবই 
কােথিকর একদে েুআ।
 اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك ، َوحَتَوُِّل َعاِفَيِتَك ، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك

يِع َسَخِطَك ، َومجَِ
(আল্াহুম্মা ইদন্ আউজুদবকা দমন জাওয়াদল দন’মাদতকা 
ওয়া তাহাওউদল আদেয়াদতকা ওয়া েুজাআদত 
দনকমাদতকা ওয়া জাদমদয় সাখাদতকা) সূত্র : সদহহু 
মুসদলম : ২৭৩৯

৮. সকাল-দবকাল দনফনোতি েুআদে একবার কফর পিুন।
اْلَعْفَو َأْسأَُلَك  ِإيّنِ  اللَُّهمَّ  َواآلِخَرِة  نـَْيا  الدُّ ِف  اْلَعاِفَيَة  َأْسأَُلَك  ِإيّنِ   اللَُّهمَّ 
 َواْلَعاِفَيَة ِف ِدييِن َوُدنـَْياَي َوَأْهِلي َوَمايل اللَُّهمَّ اْستـُْر َعْورَايت َوآِمْن َرْوَعايت
َوِمْن مِشَايل  َوَعْن  مَيِييِن  َوَعْن  َخْلِفي  َوِمْن  َيَديَّ  بـنَْيِ  ِمْن  اْحَفْظيِن   اللَُّهمَّ 

فـَْوِقي َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن حَتْيِت
(আল্াহুম্মা ইদন্ আসআলুকাল আদেয়াতা দেদু্নইয়া 
ওয়াল আদখরাহ, আল্াহুম্মা ইদন্ আসআলুকাল আেওয়া 
ওয়াল আদেয়াতা দে দেদন ওয়া েুনইয়াইয়া ওয়া আহদল 
ওয়া মাদল, আল্াহুম্মাসতুর আউরাদত ওয়া আদমন 
রাউআদত, আল্াহুম্মাহোজদন দমম বাইদন ইয়াোইয়া 
ওয়া দমন খালদে ওয়া আন ইয়াদমদন ওয়া আন দশমাদল 
ওয়া দমন োউদক ওয়া আউজু দবআজামাদতকা আন 
আগতালা দমন তাহদত) সূত্র : সুনানু আদব োউে : 
৫০৭৪, সুনানু ইবদন মাজাহ : ৩৮৭১

৯. সকাল-দবকাল দতনবার কফর সুরা ইখলাস, সুরা 
োলাক ও সুরা নাস পিুন। ইনশাআল্াহ সকল দকেুর 
জন্ এো েফ্টি হফয় োফব।

সুরা ইখলাস :
ُ الصََّمد، مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد، َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد ُ َأَحٌد، اللَّ ُقْل ُهَو اللَّ
সুরা োলাক :
 ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق، ِمْن َشرِّ َما َخَلَق، َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب، َوِمْن

َشرِّ النَـّفَّااَثِت ِف اْلُعَقِد، َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد
সুরা নাস :
اْلَوْسَواِس، َشرِّ  ِمْن  النَّاِس،  ِإَلِه  النَّاِس،  َمِلِك  النَّاِس،  ِبَربِّ  َأُعوُذ   ُقْل 

اخْلَنَّاِس الَِّذي يـَُوْسِوُس ِف ُصُدوِر النَّاِس، ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس
সূত্র : সুনানু আদব োউে : ৫০৮২, সুনানুত দতরদমদজ 
: ৩৫৭৫

১০. সকল প্রকার গুনাহ ও নােরমাদন পদরত্াগ কফর 
পুফরাপুদরভাফব আল্াহর দেফক মফনাদনফবশ করুন। 
আল্াহর কাফে ক্মা প্রা্থিনা করফত ্াকুন এবং োন-
সাোকা বৃদদ্ধ করুন। যকননা োন-সাোকা দবপোপে 
েূর কফর যেয়।

এগুফলা সবই দবশুদ্ধ হাদেফসর আফলাফক প্রমাদণত। 
আল্াহর ওপর দস্থর দবশ্াস রাখুন; এবং সুন্াহ দহফসফব 
এসব েুআর পাশাপাদশ িাতিাদর দনফেথিশনাগুফলাও যমফন 
চলুন। তাকদেফর মৃতু্ যলখা না ্াকফল ইনশাআল্াহ 
এফত আপদন সকল দবপে-আপে য্ফক মুতি ্াকফত 
পারফবন। দবশুদ্ধ সুন্াহ জানুন, সুন্াহর ওপর আমল 
করুন। আল্াহ আমাফের সবাইফক আমল করার 
তাওদেক োন করুন।

সাইময়েলু ইসমরগোর :
আল্াহুম্মা আনরা রামবি লা 
ইলাহা ইল্া আনরা খালাকরামন 
ওয়া আনা আবেকুা ওয়া আনা 
আলা আহমেকা ওয়া ওয়া’মেকা 
মাসরারা’রু আউজমুবকা মমন 
িারমর মা সানা’রু আবুউ লাকা 
মবমন’মামরকা আলাইয়া ওয়া আবুউ 
লাকা মবজামমব োগমেরমল োইন্াহু 
লা ইয়াগমেরুজ জনুুবা ইল্া আনরা।
সমহহুল বুখামর : ৬৩০৬, সুনানুর 
মররমমমজ : ৩৩৯৩

আপেলাতির দেক িদু‘আয় মুজলাহহিীতে দকরলামতক ভুতল রলাতিে েলা

৫১



আমরা সবাই জাদন, কফরানা যগাত্রীয় এক ভাইরাস 
দকেু যেফশ ব্াপক ভাফব েদিফয়ফে বাদক আফরা অফনক 
যেফশ েিাফনার আশংকায় রফয়ফে। এই মুহূফতথি সবার 
উপর করণীয় দক হফব তা দনফয় আমাফের যেফশ অফনক 
মতাননক্ রফয়ফে। যকহ অদত সতকথি হফয় কফয়ক 
মাফসর খাবার দকফন ঘফর বদন্ হফয় োফচ্ন আবার 
অফনফক রফয়ফেন অদত যবফখয়াফল। অফনফক ভাবফেন 
কফরানা সংক্রমণ অসম্ভব আবার অফনফক ভাবফেন 
কফরানা য্ফক বাঁচার যকান রাতিা যনই। এই ব্াপাফর 
শদরয়াফতর েৃদটিভদগে জানার জফন্ সবথিপ্র্ম যে দবষয়দে 
আফলাচনা করা হয় তা সংক্রমণ দনফয় প্রদসদ্ধ একদে 
হােীস। রাসুলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম 
বফলফেনঃ )ال عدوي و ال طرية)। 

এই হাদেফসর শুরুফত ال  শব্দে দনফয় মতাননক্ রফয়ফে। 
প্রচদলত অফ্থি এোফক “নেী দজনস” এর জফন্ ধফর 
অ্থি করা হয়; (সংক্রমণ যরাগ ও কুলক্ণ বলফত দকেু 
যনই।) দকন্তু হােীফসর পফরর অংফশর দেফক যখয়াল 
করফল পূণথিভাফব সংক্রমণফক অস্বীকার করা হফয়ফে বুো 
োয় না। কারণ এই হােীফসর এক বণথিনায় রফয়ফে, (এক 
সাহাবী দজজ্াস করফলনঃ অসুস্থ উে েখন সুস্থ উফের 
কাফে োয় তখন সব অসুস্থ হফয় পফর যকন? তখন 
রাসূল আলাইদহস সালাম বফলফেনঃ প্র্ম উেদের যরাগ 
সৃদটি করল যক?) উতেফরর মফধ্ সরাসদর সংক্রমণফক 
অস্বীকার কফর বলা হয় দন, প্রফত্কো উেফকই আল্াহ 
তায়ালা সরাসদর অসুস্থ কফরন। বরং বলা হফচ্, যকান 
ভাইরাস দনফজ য্ফকই সংক্রমণ শুরু করফত পাফর না, 
আল্াহ তায়ালা েখন তাঁফক অনুমদত দেফয় প্র্ম ঊফে 
যরাগাক্রান্ত কফরন তখন যসো সংক্রদমত হফত ্াফক।

হােীফসর যশফষ অন্ উেগুফলাফক অসুস্থ উে য্ফক েূফর 
রাখার আফেশ য্ফকও এমনোই স্পটি হয়।

এই হােীফসর আফরক বণথিনার যশষ রফয়ফেঃ (কুষ্ফরাগী 
য্ফক েূফর ্াক, যেভাফব বাঘ য্ফক েূফর ্াক) েদে 
সংক্রমণ বলফত দকেু নাই ্াকত তাহফল েূফর রাখফত 
ও ্াকফত বলা হত না। োর েফল বতথিমাফনর সব 
আফলমরাই এই হােীফসর অ্থি করফেনঃ (আল্াহর 
ইচ্া োিা সংক্রমণ বলফত দকেু নাই) অ্থিাৎ অন্ 
সকল যরাফগর মত সংক্রমণ যরাগোও আল্াহ তায়ালার 
ইচ্াফতই েিাফত ্াফক।

অফনক মুোসদসর ال শব্োফক ‘নাহী’র জফন্ ধফর অ্থি 
কফরফেনঃ (যকহ োফত অন্ফক সংক্রমণ না কফর) 
যেমনো হফজ্র আয়াফত আল্াহ তায়ালা বফলফেনঃ 
 স্তীর সাফ্ সহবাস) )َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِف الَْجِّ(
করফব না, অফশাভন কাজ করফব না ও েগিা করফব 
না হফজ্র মফধ্) আর এই অফ্থির যক্ফত্র পূফবথির মত 
তা’বীল কফর সংক্রমণফক স্বীকার করার েরকার যনই। 
রাসুল সাল্াল্াহু আলাইদহস সালাফমর অন্ান্ হােীফসও 
মহামারী দনফয় যে সমতি আফেশ এফসফে, তা য্ফকও 
সংক্রমণফক ইসলাম স্বীকার কফর যনয়া বুো োয়। 
যেমনঃ (অসুস্থ ব্দতি যেন সুস্থ ব্দতির কাফে না োয়)। 
সাক্ীে যগাফত্রর যলাফকরা েখন ইসলাম গ্রহণ করফত 
আফস তখন তাফের মাফে একজন ভাইরাফস আক্রান্ত 
দেল। তখন উনার য্ফক সরাসদর বায়আত না দনফয় 
েূর য্ফক বায়আত গ্রহফণর ক্া বফল সংবাে পািান।
ইসলাম বাদহ্ক সংক্রমফণর পাশাপাদশ মানদসক ও 
আভ্ন্তরীণ সংক্রমণফকও স্বীকার কফর। হােীফস 
এফসফেঃ (সাফলহ ব্দতির সংসগথি হল যমশক দবফক্রতার 
মত, তাঁর য্ফক দকেু না যপফলও সুঘ্ান পাফব। এবং 
খারাপ ব্দতির সংসগথি হল কামাফরর মত, েদে কাদল 
না লাফগ অন্তুত যধায়া লাগফবই) এই জফন্ তাওহীফের 
যক্ফত্র তাগুফত্বর সংসগথি ত্াগ করাফক ঈমাফনর অংশ 
বাদনফয় যেয়া হফয়ফে। 
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আর সদিক ইলম ও দেক্ফহর জফন্ দজহাে যেফি 
বফস ্াকা ব্দতিফের সংসগথি অপেন্ করাফক আবশ্ক 
কফর যেয়া হফয়ফে। এই সংক্রমণ য্ফক বাঁচার জফন্ 
আমাফের করনীয় দক হফব তা দনফয় অফনক পরামশথি 
যেয়া হফচ্, ো আসবাব দহফসফব মান্ করা আবশ্ক। 
কারণ আমাফের শরীফরর মাদলক আমরা নই যে, যেমন 
ইচ্া ব্বহার করফত পারব, তাই সতকথিতার মাধ্ফম 
আল্াহ তায়ালার সম্পেফক রক্া করা সবার উপর 
আবশ্ক। আর েদে অবফহলায় আমাফের মাধ্ফম অন্ 
কাহাফরা সংক্রমণ হয়, তাহফল আফখরাফত এর োয়ভার 
যকানভাফব এিাফনা োফব বফল মফন হয় না। কফরানা 
সংক্রমণ য্ফক বাঁচার 
জফন্ করনীফয়র যক্ফত্র 
আমাফের সামফন সবফচফয় 
বি উোহারণ হফত পাফর 
উমর রাদজঃ এর সমফয়র 
মহামারী য্ফক সুস্থতার 
দসদ্ধান্তগুফলা।

উমর রাদজঃ এর সমফয় 
শাফমর আমওয়াস নামক 
স্থাফন ব্াপক ভাফব মহামারী 
েদিফয় যগফল তা যকানভাফব 
যিকাফনা োদচ্ল না। ২৫ 
হাজার ও যকান বণথিনামফত 
৬০ হাজার মানুষ মারা 
দগফয়দেল। শুধু খাফলে 
রাদজঃর ৪০ জন সন্তান মারা 
দগফয়দেল, আবু উবাইোহ ও 
মুয়াজ দবন জাবাল রাদজঃ 
সহ ১০ হাজার সাহাবী মারা 
দগফয়দেফলন। যকানভাফবই 
িাতিাররা এর যকান সমাধান 
যবর করফত পারদেফলন না। 
যশফষ উমর রাদজঃ তখনকার 
সমফয় পূরা আরফবর সবথিফরেষ্ 
বুদদ্ধমান আমর দবন আ’স রাদজঃফক িাতিার না 
হওয়া স্বফত্বও এই ভাইরাফসর সমাধান যবর করফত 
দচদি দলফখন। তখন আমর রাদজঃ এমন সমাধান যবর 
কফরন োর েফল দতন দেফনই মহামারী বন্ হফয় োয়। 
দতদন বফলনঃ আদম খুব ভাল কফর লক্্ কফর যেখলাম 
মহামারী েিায় ১/ মানুফষর জনসমাগফম ২/ ঘর-
বাদিফত। পাহাি ও মরুভূদমফত যরাগ েিায় না। তাই 
দতদন আফেশ দেফলন; সবাই োফত শহর যেফি পাহাি 
ও মরুভূদমফত েদিফয় পফর এবং যকান ২ ব্দতি োফত 

একসাফ্ না ্াফক। োর েফল দতন দেফনই মহামারী 
যশষ হফয় োয়। আমরা েদে বতথিমান কফরানা অদভজ্তার 
দভদতেফত উনার দসদ্ধান্তফক োচাই কদর তাহফল যেখব, 
উনার সমাধান এতোই পারফেক্ট দেল ো আজ পেথিন্ত 
যকহ এর য্ফক ভাল সমাধান দেফত পাফর দন। প্রফত্ক 
ব্দতি এফক অপফরর য্ফক আলাো হওয়ার দবষয়ো যতা 
সবাই বুদে, আর ঘফরর আসবাব-পফত্র ভাইরাস েত 
েীঘথি সময় অবস্থান করফত পাফর, পাহাফি-মরুভূদমফত 
ধূলার উপফর যতমনো সম্ভব নয়। আর এত দবশাল 
এলাকায় একজফনর ভাইরাফসর উপফর আফরকজফনর 
হাফতর স্পফশথির সম্ভাবনাও যতমন যনই। আর এই 

অভূতপূবথি কাফজর েফল 
তখনকার সমফয় ভাইরাস 
সনাতি কফর আলাো করা 
বা কীেনাশক য্রে করা 
োিাই সব সমাধান হফয় 
দগফয়দেল। এই ঘেনা য্ফক 
আমাফেরফকও দশক্া গ্রহণ 
কফর েতো সম্ভব খুলা স্থাফন 
্াকা ও প্রফত্ক ব্দতি য্ফক 
েূফর ্াকা উদচত। কারণ 
কফরানা ভাইরাস আলামত 
প্রকাশ করা োিাই অফনক 
দেন দেফক ্াকফত পাফর। 
তাঁর মাফন শুধু অসুস্থ মানুষ 
য্ফক েূফর ্াকফলই চলফব 
না, সুস্থ মানুষরাও ১৪ দেন 
আলাো ্াকফত হফব েদে 
ব্াপক ভাফব সমাফজ েদিফয় 
পফর। যসই সাফ্ দবফশষ 
ভাফব যচহারাফক হাত-কাপি 
সহ যেফকান দজদনফসর 
স্পশথি য্ফক বাঁদচফয় রাখফত 
হফব। সালােরা বফলফেনঃ 
মহামারী ঈমাফনর জফন্ 
দেতনা দহফসফব অবতীণথি 

হয়। বতথিমাফন আমাফের সমাফজও কফরানা ভাইরাফসর 
েফল যমৌদলক কফয়ক ধরফনর আকীোগত সমস্া 
পদরলদক্ত হফচ্।

প্র্মত এই সমতি সতকথিতার ক্া বলফলই অফনফক 
বফলন, আপনার মফধ্ যকান তাওয়াকু্ল যনই। এো 
সমূ্পণথি ভুয়া ক্া, আসবাব গ্রহণ োিা যতা তাওয়াকু্লই 
হফব না। আমরা েত যবদশ আসবাব গ্রহণ করব তত 
যবদশ তাওয়াকু্ল হফব। 

উমর রামজঃ এর সমদয় িাদমর 
আমওয়াস নামক স্াদন ব্যাপক ভাদব 
মহামারী িমেদয় পগদল রা পকানভাদব 
পেকাদনা যামচ্ল না। ২৫ হাজার ও 
পকান বণ্বনামদর ৬০ হাজার মানুে 
মারা মগদয়মিল। শুধু খাদলে রামজঃর 
৪০ জন সন্ান মারা মগদয়মিল, আবু 
উবাইোহ ও মুয়াজ মবন জাবাল 
রামজঃ সহ ১০ হাজার সাহাবী মারা 
মগদয়মিদলন। পকানভাদবই ডাতিাররা 
এর পকান সমাধান পবর করদর 
পারমিদলন না। পিদে উমর রামজঃ 
রখনকার সমদয় পূরা আরদবর 
সব্বদশ্ষ্ঠ বুমধিমান আমর মবন আ’স 
রামজঃদক ডাতিার না হওয়া স্দবেও এই 
ভাইরাদসর সমাধান পবর করদর মেঠি 
মলদখন। রখন আমর রামজঃ এমন 
সমাধান পবর কদরন যার েদল মরন 
মেদনই মহামারী বন্ধ হদয় যায়।

৫৩



কারণ তাওয়াকু্ল হফচ্ঃ (আসবাব গ্রহফণর পর 
আসবাফবর উপর য্ফক ভরসা উদিফয় পূণথিভাফব আল্াহ 
তায়ালার উপফর ভরসা করা) যে েত যবদশ আসবাব 
গ্রহণ করফব তাঁর আল্াহ তায়ালার উপফর মানদসক 
ভাফব ভরসা করফত তত কটি হফব, আর এই েৃশ্মান 
দবষফয়র উপর য্ফক দবশ্াস উদিফয় অেৃফশ্র উপফর 
দবশ্াফসর নামই তাওয়াকু্ল।
আবার অফনফক মাস্ লাদগফয়, হাইফ্াফ্ারুকুইন ঔষধ 
আর কফয়ক বতিা চাল দকফন ভাবফত ্াফক, ভাইরাস 
আমাফক যকান ক্দতই করফত পারফব না। তারা এখাফন 
আসবাফবর উপফরই পূণথি ভরসা কফর যেলফেন, ো 
ঈমাফনর জফন্ ক্দতকর। বরং এই দবশ্াস রাখফত হফব, 
আমরা েতই মানুষ য্ফক েূফর ্াদক বা মাস্ ব্বহার 
কদর আর সাবান ব্বহার কদর, আল্াহ তায়ালার ইচ্া 
হফল যকান দকেুই আমাফক যরাগ য্ফক 
বাঁচাফত পারফব না। হােীফস যশষ 
অংফশ; (প্র্মোফক যক আক্রান্ত 
করল?) এর দ্ারা আল্াহর 
রাসূল আলাইদহস সালাম 
আমাফেরফক এই দবষয়ো 
বুোফত যচফয়ফেন। এখাফন 
সব আসবাব গ্রহণ কফরও 
পূণথি তাওয়াকু্ল করফত 
হফব।
অফনফক বলফেন, মুসদলম 
যকানভাফবই আক্রান্ত হফব 
না, ওজু-নামাজ তাঁফক বাদচফয় 
রাখফব। েদে এমন হয় তাহফল 
সাহাবীরা যকন মারা দগফয়ফেন তাঁর 
উতের তাফের কাফে যনই। অফনফক এমনোও 
বফল যেলফেন; েদে আমরা আক্রান্ত হই 
তাহফল কুরআন-হােীস দম্্া হফয় োফব বা আক্রান্ত 
ব্দতি কাফের ও মুনাদেক দহফসফব গণ্ হফব। আল্াহ 
তায়ালা আমাফেরফক এই সমতি জাহালত য্ফক রক্া 
করুন। সালাত ও সবর আল্াহ কাফে সাহাে্ চাওয়ার 
মাধ্ম, এগুফলা আমাফেরফক রক্া করফত পাফর না। 
তাই ওজু, যোয়া, সালাত ও আজকার আোয়ফক 
শুধু আল্াহর কাফে সাহাে্ চাওয়ার মাধ্ফমর মফধ্ই 
সীমাবদ্ধ রাখফত হফব।
আবার অফনফক এতোই হতাশ যে, ভাবফেন বাঁচার 
যকান আশাই যনই। তাই মৃতু্র জফন্ প্রস্তুদত দনফয় বফস 
আফেন। আল্াহ তায়ালার রহমত য্ফক এমনভাফব 
হতাশ হফয় োওয়াও কুেুরীর দেফক ধাদবত কফর। 
কারণ এখাফন ভাইরাসফক সফবথিাচ্চ শদতিশালী ভাবা 
হফচ্, আল্াহ তায়ালার রহমফতর ব্াপাফর দনরাশা 

বতদর হফচ্, আল্াহ তায়ালার ব্াপাফর উতেম ধারনা 
করা হফচ্ না বরং ভুল ধারনা করা হফচ্।
মহামারীফত মারা যগফল শাহাোফতর মেথিাো লাফভর ক্া 
এফসফে হােীফস। আল্াহর পফ্ শাহাোফতর মেথিাো 
অফনক, দকন্তু যসই সাফ্ আমাফের মফন রাখফত হফব 
আল্াহর পফ্ মৃতু্বরফণর যচফয় আল্াহর পফ্ যবঁফচ 
য্ফক দ্ীন প্রদতষ্ার যমহনত কফর োওয়ার েদজলত 
অফনক যবদশ। আবু বকর রাদজঃ শহীে দেফলন না, 
তারপফরও দতদন দকন্তু উম্মফতর সবার যচফয় যবদশ 
মেথিাোবান। কুরআফনই যতা দসদ্ীকফের মেথিাো শহীেফের 
য্ফক যবদশ বলা হফয়ফে। তাই হতাশ হফয় শাহাোফতর 
মৃতু্ কামনার যচফয় ঈমাফনর সাফ্ দসদ্ীফকর মত যবঁফচ 
্াকার তাওেীক কামনা করফত হফব।
কফরানা ভাইরাফসর লক্ণ হফচ্, প্র্ম ১/২ দেন জ্বর 

হয় ও সাফ্ মা্া ব্্া ও সদেথি হফত পাফর। 
৩, ৪ দেফনর গলা ব্্া হয় ও তা আফতি 

আফতি বািফত ্াফক। ৪-৫ দেফন 
শুকফনা কাদশ ও ভারী কে-সদেথি 
হয়, িায়দরয়াও হফত পাফর। 
তফব ৮০% যরাগীর যক্ফত্র 
৭-৮ দেফনর দভতফরই 
গলা ব্্া কফম ভাইরাস 
মুতি হফয় োয়। আর েদে 
এদন্টবদি ভাইরাসফক যশষ 
করফত না পাফর তখন তা 

েুসেুফস চফল োয় ও পূরা 
বদিফত অদসিফজন সাপ্াইফয়র 

রাতিাগুফলা বন্ কফর দেফত ্াফক। 
েফল শরীর ব্্া হফয় েুবথিল হফয় যেফত 

্াফক এবং দকিনী বা অন্ যকান অগে আফগ 
য্ফক অসুস্থ ্াকফল তা ি্াফমজ হফয় োয় ও মারা 
োয়। এই সমফয় প্রচণ্ড শ্াসকটি হফয় তা বািফত ্াফক, 
জ্বর ১০৪-১০৫ উিানামা করফত ্াফক। লাইে সাফপােথি 
ও আইদসউ েরকার হয়।
অফনক িাতিার বফলফেন, যে ২০% দসদরয়াস পেথিাফয় 
চফল োয় তাফের মফধ্ ৭০-৮০% এর দপেফন োয়ী 
তাফের মানদসক আতংক। কারণ যকহ েখন কফরানা 
ভাইরাস হফয়ফে শুফন আতংদকত হফয় োয় তখন তাঁর 
অদন্টবদি েুবথিল হফয় পফর, শরীফরর যকাষগুফলা দশদ্ল 
হফয় ভাইরাস দ্রুত েদিফয় পফর। অন্দেফক যকহ েদে 
মানদসক ভাফব সতকথি হয় তখন তাঁর অদন্টবদি যে যকান 
যরাফগর দবরুফদ্ধ শদতিশালী হফয় উফি আল্াহর ইচ্ায়। 
তাই আমাফেরফক সফবথিাচ্চ সতকথি ্াকফত হফব।
সবথিফশষ দবষয় হফচ্, এখন আমাফেরফক মানদসকভাফব 
ঈমান, ইখলাস ও তাওয়াকু্ল বৃদদ্ধ ও বাদহ্কভাফব 

অফিফক 
বেফেি, েুসনেে 

ফকযািেযাফবই আক্যাতে হফব িযা, 
ওজু-িযােযাজ তা যাফক বযানচফয় রযাখফব। 

রনে এেি হয় তযাহফে সযাহযাবীরযা ফকি েযারযা 
নেফয়ফেি তা যার উত্তর তযাফের কযাফে ফিই। 
অফিফক এেিটযাও বফে ফেেফেি; রনে 
আেরযা আক্যাতে হই তযাহফে কুরআি-
হযােীস নেথ্যা হফয় রযাফব বযা আক্যাতে 

ব্নতি কযাফের ও েুিযানেক 
নহফসফব েণ্ হফব। 

৫৪



ইবাোফত সফবথিাচ্চ মনফোগী হফত হফব। ো ইোদনং অফনফকর মফধ্ই যেখা োফচ্ 
মাশাআল্াহ। তফব একো দবষয় যখয়াল রাখফত হফব, আমরা ইবাোতগুফলা 
দক উফদ্ফশ্ করব? দকেু মানুষ আফে োরা ব্াপকভাফব যগানাফহ দলপ্ত ্াফক, 
েতক্ণ না আল্াহ তায়ালা তাঁর যকান দনয়ামতফক দেদনফয় যনন। েখনই 
যকান দনয়ামত দেদনফয় যনন তখন যসই দনয়ামত দেদরফয় আনার জফন্ আল্াহ 
তায়ালাফক িাকফত ্াফকন। পফর েখন দেদরফয় যেয়া হয় তখন আবার যস 
যগানাফহর জীবফন দেফর োয়। এফেরফক আল্াহ তায়ালা ‘মুসদরে’ বফল সফম্বাধন 
কফরফেন। কুরআফন এফসফেঃ (েখন মানুষ কফটির সমু্মখীন হয়, শুফয়, বফস, 
োঁদিফয় আমাফক িাকফত ্াফক। তারপর আদম েখন তা য্ফক মুতি কফর যেই, 
যস কটি েখন চফল োয় তখন মফন হয় কখফনা যকান কফটিরই সমু্মখীন হফয় 
যেন আমাফক িাফকইদন। সূরা ইউনুস-১২)। 

আমাফেরফক এমন হওয়া চলফব না। এই সমতি ব্দতিফের আফরকো অবস্থা 
হফচ্, তারা দনদেথিটি পদরমাণ ইবাোত করার পফরও েখন যেফখ আল্াহ তায়ালা 
তাফের দনয়ামতফক দেদরফয় দেফচ্ন না, তখন তারা আল্াহ তায়ালার ব্াপাফর 
হতাশ হফয় ইবাোত করা যেফি যেয়া এবং দবদভন্ ধরফনর কুধারনা করফত 
্াফক। অফনফক বফলঃ আল্াহ যকন শুধু আমাফকই দবপে যেন? আমাফেরফক 
যকন এখফনা দবপে মুদতি দেফচ্ন না? অবস্থা যকমন যেন এো বুোয়, আদম 
যতা আমার োদয়ত্ব আোয় কফরদে দকন্তু আল্াহ তায়ালা উনার োদয়ত্ব আোয় 
করফেন না। মা’আোল্াহ। এফেরফক আরবীফত বলা হয় ‘হাবশাত্বী’ আল্াহ 
তায়ালার প্রদত োফের ভালবাসা শতথিেুতি। তাই আমাফের ইবাোত হফব শুধুই 
আল্াহর জফন্। কফরানা য্ফক বাঁচফলও ইবাোত হফব, আল্াহ না করুন, 
কফরানা আক্রমণ করফলও ইবাোত কফরই োব ইনশাআল্াহ।

একবার মহামারীফত ইবফন হাজার রাদহঃর যমফয় মারা োন। যসই কফটি উদন 
মহামারী দনফয় সাফর চারফশা পৃষ্ার এক দকতাব দলফখ যেফলন। যসখাফন দতদন উফল্খ 
কফরফেনঃ (অফনক মহামারী শীতকাফল হয় আবার অফনকগুফলা গ্রীষ্মকাফল। তফব 
মুসদলমফের ইদতহাফস অদধকাংশ মহামারী বসন্ত কাফল হফয় গ্রীষ্মকাল শুরু 
হফলই যশষ হফয় োয়।) েদে আল্াহ তায়ালার োয়সালা এমনোই 
হয় তাহফল আশা করা োয় গ্রীষ্মকাফল কফরানা ভাইরাস 
্াকফব না, বাদক সবদকেু আল্াহ তায়ালাই ভাল জাফনন। 
আল্াহ তায়ালা কফরানা ভাইরাসফক কাফেরফের জফন্ 
আোব ও মুসদলমফের রহমত ও দ্ীন-
ঈমাফনর পফ্ এদগফয় আসার মাধ্ম 
দহফসফব কবুল করুন। আমাফের সবাইফক 
সুস্থ রাখুন, আমীন। মুদমনফেরফক সাহাে্ 
করা আমার োদয়ত্ব।

৫৫



আজফক সম্মাদনত ভাইফের দকেু জানা ক্া স্বরণ 
কদরফয় দেফত চাদচ্, আর তা হফলা: এলাকার শত্রু 
কমাফনার দকেু যকৌশল। ো অফনফকই আমার য্ফক 
ভাল জাফনন এবং ভাইফয়রাও অফনক বফলফেন। 
দবষয়ো আফরা আফগ যলখা উদচৎ দেল তার পরও আজ, 
আমাফের অফনক ভাই আফেন োফের আচরণ, ক্া 
বলার সময় সুন্াহ অনুসরণ, চলা-যেরার পদরচ্ন্তা, 
আখলাক, চদরত্র যেফখই মানুষ অফনফক বুফে যেফল যে 
এত উতেম মানুষ জদগে োিা আর যকউ হফত পাফর না,, 
দকন্তু আমাফের অফনক ভাইফয়রা এই ব্াপাফর গাফেল 
তাফের জন্ই আজ এই আফয়াজন,
 
১. অহংকার য্ফক সমু্পণথি যবঁফচ ্াকাঃ
দনফজফক অহংকার মুতি করা অত্ন্ত গুরুত্বপূণথি একদে 
কাজ। আমরা এক দরিটোন দমশনাদরর যলাফকর সাফ্ 
বাহাস করদেলাম এক পেথিাফয় যসই মুরতাে এর কাফে 
শুনলাম তার হাফত নাদক আে হাজার মানুষ দরিটোন 
হফয়ফে। পফর যখাঁজ দনফয় জানলাম যে, যস বদতিফত 
োয়, েুেপাফত োয়, দগফয় তাফের বুফক জদিফয় যনয়। 
তারপর আফতি আফতি খৃটিান বানায় োকা পয়সা দেফয়,, 
ভাইজান দচন্তা করুন! তারা জাহান্াফম যলাক বািাফনার 
জন্ মানুষফক বুফক জদিফয় যনয় আর আমরা মানুষফক 
জান্াফতর দেফক িাকফবা, দকন্তু কাউফক বুফক যেফন 
দনফত পাদর না, আর মফন কদর আমার কাপি ময়লা 
হফয় োফব বুদে। তাই প্র্ম হফলা: অহংকার য্ফক 
যবঁফচ য্ফক সবাইফক বুফক যেফন যনওয়া। যোে, বি, 
বাচ্চা, বৃদ্ধ সবাইফক। তফব হ্াঁ, োরা পেন্ কফর না 
তাফের সাফ্ শুধু মুসাোহ।

২. সালামঃ োর মফধ্ সামান্ মুসলমাফনর পদরচয়েুকু 
পাওয়া োয় যেমন জুমার নামাজ পফি, দকংবা চদরত্র 
ভাল এমন মানুষফকও সালাম যেওয়া এবং যকউ সালাম 
দেফল স্পটিভাফব উচ্চস্বফর উতের যেওয়া। এক ক্ায় 

রেফদ্ধয় শাফয়খ “তাদমম আল আেনানী (হাদে)”এর 
ভাষায় “প্রাণ খুফল ভালবাসুন”।

৩. দনফজর েৃদটিফক যহোজত করা। 
সম্মাদনত ভাই, যজফন রাখুন আপনার এলাকার তানদজম 
আপদন অ্থিাৎ মানুষ যেখফব না যে “আল কায়ো 
ভারতীয় উপমহাফেশ”  এর আচরণদবদধফত দক যলখা 
আফে বরং মানুষ শুধু যেখফব যে আপদন যকমন আপদন 
ভাল হফল মানুষ বলফব যে ওরা ভাল, না হফল আপনার 
ভুফলর কারফণ মানুষ মুজাদহেগণফক খারাপ বলফব। 
যেমন ধরুন- আপনার এলাকার যকউ বলফত পারফব 
না যে, এই যেফল আমার যমফয়র দেফক বা আমার 
যবাফনর দেফক তাদকফয়ফে। যকউ বলফত পারফব না যে, 
এই যেফলফক আদম যেফখদে যে, অমুক ব্দতির সাফ্ 
খারাপ আচরণ করফে। এক ক্ায় মানুফষর যচাফখ 
যেগুফলা খারাপ আল্াহর জন্ যসগুফলা ত্াগ করা। 

৪. যোেফেরফক অবফহলা না করা। কারণ এফেরফক 
ভালবাসফল এফের দপতা-মাতা আপনার ব্াপাফর েুবথিল 
হফয় োফব, আর প্রফয়াজফন অল্প দকেু খরচ করা এফের 
জন্।

৫. সমাজ যসবা করা। োরা গ্রাম অঞ্চফল ্াফকন যচটিা 
করফবন একেু সমাজ যসবা করফত, এফত এলাকার 
মানুষ আপনার ব্াপাফর েুবথিল হফয় োফব। যেমন ধরুন, 
েি হফয় গাে দকংবা বাশ রাতিায় পফি আফে, মানুফষর 
চলা যেরায় সমস্া হফচ্, আপদন কফয়কজন সদক্রয় 
ভাইফক সাফ্ দনফয় যসো সরাফনার ব্বস্থা করফলন। 
যেখফবন এমন যোে খাফো কাফজর জন্ এলাকার 
মানুষ আপনাফক অফনকদেন োবত ভালবাসার পাত্র 
বাদনফয় যরফখফে। তফব কাজগুফলা সবই হফব আল্াহর 
জন্।

৫৬
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৬. েগিা উফপক্া করা। সম্মাদনত ভাই খুব সাবধান,,,! 
যকান মফতই েুরুঈ এখদতলাফে জিাফনা োফব না। 
প্রদতফবদশর সাফ্ েগিায় জিাফনা োফব না, মানুষফক 
শুধু ভুল বলা োফব না, েদেও তারা ভুল কফর। 
দকন্তু আফতি আফতি এগুফত হফব এক সময় যেখফবন, 
ইনশাআল্াহ আপদন ো বলফবন এলাকার মানুষ তাই 
েদলল মফন কফর যমফন দনফব। তফব যকান দবধান বা 
মাসয়ালা বলফত যগফল যোগ্তা ্াকফত হফব এবং 
আল্াহফক ভয় করফত হফব।

৭. মুচদক হাদসফক সহজ কফর যনওয়া।
সালাফমর সময় দকংবা ক্া বলার সময় সুন্াহফক 
অনুসরণ কফর ক্া বলা এবং মুচদক হাদসফক দনফজর 
জন্ সহজ কফর যনওয়া েরকার।

৮. অসুস্থ হফল যেখফত োওয়া। এলাকার যকান পদরদচত 
যলাক অসুস্থ হফল যেখফত োওয়া, দপ্রয় ভাই এো এমন 
কাজ ো করফল যসই ব্দতি আর যকান দেন আপনার 
শত্রু হফব না ইনশাআল্াহ। 

৯. অপবাফের সম্ভাবনা য্ফক েূফর ্াকা। সবসময় 
অপবাে দেফত পারফব এমন সকল প্ আেদকফয় 
রাখা। যেমন ধরুন- এমন যকান ব্দতির সাফ্ খুব 
যবদশ না যমশা; োর যকান যমফয় বা যবান আফে, যে 
আপনার য্ফক বয়ফস যোে।

১০. মসদজে হাফত রাখা। অ্থিাৎ মসদজফের সভাপদত, 
যসফক্রোদর, ইমাম, মুয়াদজ্ন, খাফেম এফের সাফ্ 
সম্পকথি ভাল রাখা েরকার। এো আপনার কাফজর 
ব্াপাফর অফনক সহায়ক হফব ইনশাআল্াহ। 

১১. মাফে মাফে যভাজফনর আফয়াজন করা। মাফে 
মাফে বনফভাজন বা দপকদনক এর আফয়াজন করা, 
এখাফন উপদস্থত ্াকফব আপনার োফগথিেকৃত 
মাে’উ, উপদস্থত ্াকফব এলাকার প্রভাবশালী 
ব্দতির যেফল েদে তার মফধ্ মনুষ্ত্ব 
্াফক। এমন েদে হয় যে যস দনদচিত 
আপনার শত্রু দকংবা ইসলাফমর শত্রু, 
তাহফল যস োওয়াত পাফব না।

Note: দপকদনফক খরফচর যচফয় 
আনন্ো যবদশ প্রাধান্ পাফব,, 
যেমন ধরুন যকান মাফি 
আপনারা দপকদনক করফলন 
যসখাফন ্াকফব সদম্মদলত 

কফঠি ইসলামী সংগীত,, ্াকফব সংদক্প্ত আফলাচনা, 
্াকফব উনু্মতি প্রদতভা দবকাশ। যসখাফন সবাই তার 
প্রদতভা প্রকাশ করফব; যকউ কদবতা যকউ গল্প বা যকউ 
হাদসর বাসি বলফব ইত্াদে। খাবার শুরু করার আফগ 
খাবাফরর সকল আেবগুফলা বফল খাবার শুরু করফলন 
এবং সবথিফশষ পারফল েু‘আ-মুনাজাত দকংবা সদম্মদলত 
ইসলামী সংগীত পদরফবশন কফর যশষ করফলন।

১২. েু‘আ করা। খুব যবদশ আল্াহ তা‘আলার কাফে 
দনফজর কাজ সেল হওয়ার জন্ েু‘আ করা।

১৩. সেলতা আল্াহর দেফক দনসবত করা। আল্াহ 
তা‘আলা আপনাফক যে যোগ্তা োন কফরফেন এবং 
আপনার হাত দ্ারা আল্াহ তা‘আলা েতেুকু যখেমত 
দনফবন, তার প্রশংসা এবং কৃতজ্তা আল্াহর দেফক 
দেদরফয় যেওয়া।
যে ক্াগুফলা বলা হফলা; এর মফধ্ ো ভাল ক্া 
হফয়ফে, তা আল্াহর পক্ য্ফক। আল্াহ তা‘আলা যেন 
তা আমাফের আমল করার তাওদেক োন কফরন। আর 
ো ভুল হফয়ফে, তা শয়তাফনর পক্ য্ফক। আল্াহ 
তা‘আলা যেন তা আমাফের অন্তর য্ফক ভুদলফয় যেন, 
আদমন।

কশ্মন্ট
  Ubada Ibnus Samit 
মুহিারাম ভাই, আল্াহ সুবহািাহু ওয়া িা‘আো 
আপিাশ্ক জাযাশ্য় খাশ্য়র োি করুি। আমাশ্েরশ্ক 
উক্ত তবষশ্য়র উপর আমে করার িাওতেক োি করুি। 
আসশ্ে আমাশ্েরশ্ক থগতরো যুশ্ধের মধ্য তেশ্য়ই সামশ্ি 
থযশ্ি হশ্ব, সুিরাং জিসংশ্যাগ এবং জিসমসে্বি 
আমাশ্ের জি্য থয কিটা গুরুত্বপূণ্ব িা বোর অশ্পক্ষা 
রাশ্খ িা। বহু জায়গায় প্রবশ্ধে থযমি উশ্ল্খ করা হশ্য়শ্ে 
থিমি স্বপ্রতিভ  িাবেীগী ভাই পাওয়া যায়, িারা োওয়াহ 

তেশ্ি মািুশ্ষর সাশ্ে তমশশ্ি সংশ্কাচ থবাধ কশ্রি িা।
আেহামেতুেল্াহ, আমাশ্ের শায়খ এবং অশ্িক 

ভাইশ্য়রাও এমি গুশ্ণর অতধকারী। তকন্তু আমরা 
অশ্িশ্কই....আমরা িাওতহশ্ের সম্পে বুশ্ক 

তিশ্য়ও যতে তপতেশ্য় োতক, িশ্ব িা তিিাতিই 
েঃুখজিক। এই থপাস্টটা অশ্িক ভাই 
পশ্ড়িতি, মারে ৩২ টা তভউ হওয়ার পর 

থপেশ্ির থপইশ্জ চশ্ে থগশ্ে। এজি্য 
কশ্মন্ট কশ্র সামশ্ি আিার থচষ্টা 

করোম, সকে ভাইশ্য়র পড়া 
ও আমে করা উতচি। আল্াহ 
আমাশ্ের িাওতেক োি 
করুি।আমীি
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একটি উৎসযাহেূেক কনবতযা
 সযানবেুিযা ‘আে-নজহযাে’

                                     সযানরেুে েযাসেুে

       
সাফিেুনা সাফিেুনা, ‘ আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ’; 
িরীকুনা িরীকুনা ‘আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ।’
শ্চরয় শ্দখ ওই সূয্ হারস, শ্খারাসান ভূফমরি;
শ্শান শ্শান ওই ফজহারদর ডাক, আফরিকা, মােীরি,
শাম ইরাক আিগান, গায় ফজহারদর গান
আরাকান ফহরদেও শ্শান- ফজহারদর আহিান,
ফনপীফেি মানুরষর করঠে িারজ ‘আে ফজহাদ, আে ফজহাদ।’

সাফিেুনা সাফিেুনা, ‘ আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ’; 
িরীকুনা িরীকুনা ‘আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ।’

শ্চরয় শ্দখ ওই মাজেুমারনর মুফষ্িধে হাি,
এিার িুফি হরিই শ্শষ জুেুরমর কারো রাি।
শ্ররখ হারি হাি পাশাপাফশ কাঁধ িেরে সরি,
 ‘আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ’। 
সাফিেুনা সাফিেুনা, ‘ আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ’; 
িরীকুনা িরীকুনা ‘আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ।’

ইরাক, শারমর ধ্বংসস্ূরপ, আরাকারনর রক্তর্ারি
ফদফলির ঐ ভাঙা ফমনারর, দজো িুরারির কূে-ফকনারর
 ‘আে-ফজহারদর আওয়াজ উরে,
সাফিেুনা সাফিেুনা, ‘ আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ’; 
িরীকুনা িরীকুনা ‘আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ।’

শ্দখ শ্দখ ওই যায় চরে যায় কারিো ফজহারদর
প্রভাি রফি আরো েুঁরে ডাকরে আমারদর,
ষেিস্ারন হাি শ্ররখ মাজেুম িেরে, ‘আে ফজহাদ।
সাফিেুনা সাফিেুনা, ‘আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ’; 
িরীকুনা িরীকুনা ‘আে-ফজহাদ আে-ফজহাদ।’

৫৮
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     সংক্রেমের ভময় হতযোর খব্ান কী ? 

সাম্প্রদতক সমফয় আমরা যেখফত/শুনফত পাদচ্ 
যে, কফরানা সংক্রমফণর ভফয় চায়না, ইতাদল ও 
পাদকতিাফনর দবদভন্ অঞ্চফল কফরানা সংক্রদমত 
যলাকজনফক গুদল কফর হত্া করফে। মৃতু্র 
ইনফজকশন দেফয় সংক্রদমত যলাকফক হত্া করা 
হফচ্! এই যপ্রদক্ফত আপনাফের প্রদত আফবেন! 
এই কদিন মুহূফতথি আমাফের মানহাফজর মুজাদহে 
ভাইগফণর ও মুেতীয়াফন যকরামগফণর দনকে এর 
সমাধান চাদচ্ এবং সাধারণ মুসদলম জনগণফক 
সতকথি করাফনার প্রদত আহবান জানাদচ্।  

 কতমন্ট
আেনানমারুে 
Senior Member 

এই হাদেসদে পিুন আর একেু দচন্তা করুন,
لزوال الدنيا أهون عند هللا من قتل رجل مسلم

েুদনয়া ধ্ংস হফয় োওয়া আল্াহ তায়ালার দনকে 
একজন মুদমনফক অন্ায়ভাফব হত্া করার যচফয় 
তুচ্। -জাফম’ দতরদমদে, ১৩৯৫ সুনাফন নাসায়ী 
৩৯৮৭

সুতরাং েদে কফরানার কারফণ সারা েুদনয়ার 
মুসলমানফের শদহে হফয় যেফত হয় তবুও তা য্ফক 
বাচার জন্ যকান মুসদলমফক হত্া করা োফব না। 
আহ! শায়খ আদতয়্াহ দলবী রদহমাহুল্াহু কতই না 
উতেম ক্া বফলফেন, উপফরাতি হাদেসদে উফল্খ 
কফর দতদন বফলন, 

“আমাফের সব পদরকল্পনা ব্্থি হফয় োক, আমাফের 
তানেীম ধ্ংস হফয় োক, দকন্তু আমাফের দ্ারা যেন 
অন্ায়ভাফব (শরীয়ফতর আওতার বাদহফর) যকান 
মুসলমাফনর রতিপাত না হয়। ”

আর মুদমফনর দকফসর এত ভয়, রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্াম যতা কুষ্ফরাগীফক দনফজর 
সাফ্ বদসফয় খাবার খাইফয়ফেন। (জাফম’ দতরদমদে 
১৮১৭) েদেও অন্ান্ হাদেফস রাসূল কুষ্ যরাগী 
য্ফক সতকথি ্াকফত বফলফেন, দকন্তু সম্ভবত এই 
হাদেফসর উফদ্শ্ হফলা, মুদমন এসব মহামারীফত 
খুব যবদশ আতংদকত হফব না, বরং যস আল্াহর 
উপর ভরসা রাখফব, এই দবশ্াস করফব যে, আল্াহর 
আফেশ োিা তার যকান যরাগ হফত পাফর না। আর 
েদে যকান যরাগ হয় তবুও যতা তা মুদমফনর জন্ 
রহমত, শাহাোত ও গুনাফহর কােোরা।
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েরবাদর আফলমরা োিাও যকান যকান বি ব্দতি য্ফক 
এ ধরফনর ক্া শুনা যগফে যে, বতথিমাফন যকাফনা োরুল 
হরব যনই। কারণ, জাদতসংফঘর মাধ্ফম বতথিমান দবফশ্র 
সকল রাফষ্ট্রর মাফে চুদতি হফয় যগফে। তাই দেকাহ 
োতাওয়ার দকতাবাদেফত যে োরুল হরফবর ক্া বলা 
হফয়ফে যসো এ জামানায় যনই। তফব হ্াঁ, ইজরাইলফক 
োরুল হরব বলফল বলা যেফত পাফর। অ্থিাৎ তাফের 
েৃদটিফত ইজরাইলও পূণথি োরুল হরব না। তফব বলফল 
বলা যেফত পাফর বা যকউ যকউ বফলনও। এ মফতর 
প্রবতিারা প্রত্ক্ না হফলও পফরাক্ভাফব স্বীকার 
কফরফেন যে, মুসদলম দবফশ্র োলাল শাসকফগাষ্ী 
আন্তজথিাদতক কাফের যগাষ্ীর সাফ্ যেসকল চুদতি কফর 
এফসফে – শরীয়ফতর মুওয়াদেক যহাক দক মুখাদলে- সব 
ধরফনর চুদতি সহীহ হফয়ফে এবং প্রদতদে মুসদলমফক তা 
যমফন চলফত হফব। েদে চুদতি সহীহ না-ই হফতা তাহফল 
তার গ্রহণফোগ্তা ্াকফতা না আর সকল কাফের 
রাষ্ট্র োরুল হরব য্ফকও যবর হফয়ও যেফতা না। 
চুদতি সহীহ হফয়ফে বফলই এমনো হফয়ফে। অতএব, 
চুদতি সহীহ হয়দন বলার যকাফনা সুফোগ তাফের যনই। 
কাফের যগাষ্ীর সাফ্ দক দক চুদতি হফয়ফে? যেসব চুদতি 
হফয়ফে যসগুফলার অন্তম হফলা,

০১. মুসদলমফেরফক তাফের রব প্রেতে ধমথি ইসলাফমর 
দবপরীফত কুেদর ধফমথির দনয়মকানুন এবং কাফের মুরতাে 
ও ধমথিদনরফপক্ফের বানাফনা মনগিা আইনকানুন দেফয় 
শাসন করফত হফব।

০২. যেফকাফনা মূফল্ ইসলামী শাসনব্বস্থা কাফয়ফমর 
সকল আফন্ালন ও প্রফচটিাফক নস্াৎ কফর দেফত হফব। 
আফন্ালনকারীফের জদগে, সন্ত্রাসী, যেশফদ্রাহী ইত্াদে 
দবফশষফণ দবফশদষত কফর জঘন্ অপরাধী সাব্তি করফত 
হফব এবং যেফকাফনা মূফল্ তাফেরফক নাতিানাবুে করফত 
হফব। হ্াঁ, গৃহপাদলত ও নামসবথিস্ব দকেু ইসলামী েল 
রাখফত অসুদবফধ যনই, োরা নাফম ইসলাদমক, কাফজ-
কফমথি গণতাদন্ত্রক।

০৩. সন্ত্রাস েমফনর নাফম কুেদর দবশ্ ইসলাম ও 
মুসলমানফের দবরুফদ্ধ েখন ও যেখাফন েুফদ্ধ নামফব, 
োলাল শাসকফগাষ্ী তাফের সম্থিন করফব এবং 
সবথিপ্রকার সহায়তা করফব।

০৪. েত জায়গায় মুসদলমফের উপর দনেথিাতন আসফব, 
যসগুফলাফক উতি ভূখণ্ডগুফলার আভ্ন্তরীণ দবষয় বফল 
চালাফত হফব এবং োলাল শাসকফগাষ্ী মুসদলমফের 
সহায়তার জন্ যসখাফন যকাফনা হতিফক্প করফত 
পারফব না এবং অপরাপর মুসলমানফেরফকও করফত 
যেফব না।

০৫. যকাফনা মুসদলম যেশ যকাফনা কাফের যেফশ 
দজহাফের নাফম বা অন্ যকাফনা ইসু্ ধফর আক্রমণ 
চালাফত পারফব না বা যকউ আক্রমণ চালাফল সহায়তা 
করফত পারফব না, বরং প্রদতফরাধ করফব।

এগুফলা যমৌদলক দকেু পফয়ন্ট। এগুফলার বাতিবতা 
আমরা এক শতক ধফরই যেফখ আসদে।

   পহরণহততত : 
০১. মুসদলম দবশ্ য্ফক রাষ্ট্রীয়ভাফব দজহাে সমূ্পণথি 
উৎখাত হফয়ফে এবং দজহাে সবফচফয় বি অপরাফধ 
পদরণত হফয়ফে, োর অপরাধীরা যকাফনাভাফবই মাে 
পাওয়ার যোগ্ নয়।

০২. মুসদলমরা আজ রফবর শরীয়ফতর পদরবফতথি দনকৃটি 
জন্তু জাফনায়ারফের বানাফনা কুেদর আইনকানুফনর 
শৃঙ্খফল আবদ্ধ।

০৩. দবফশ্র প্রদতদে প্রাফন্ত মুসদলমরা দনেথিাদতত। োলাল 
শাসকফগাষ্ী যসগুফলাফক আভ্ন্তরীণ দবষয় বফল চুপ 
কফর আফে। বরং সম্থিন কফর োফচ্ এবং সবথিপ্রকার 
সহায়তা কফর োফচ্।

০৪. োরা দনেথিাদতত মুসদলমফের পফক্ োঁিাফত চাফচ্ 
বা শরীয়ত প্রদতষ্ায় আফন্ালন ও দজহাফে নামফত 
চাফচ্ তারা জঘন্ অপরাধী সাব্তি হফয়ফে এবং সমগ্র 
দবফশ্র আগ্রাসফনর একক োফগথিফে পদরণত হফয়ফে।

যমাোমুদে এগুফলা চুদতির যমৌদলক েলােল। 
উপফরাদল্দখত চুদতি এবং যসসব চুদতির উপফরাদল্দখত 
েলােফলর পদরণদতফত সকল কাফের রাষ্ট্র োরুল হরব 
য্ফক যবদরফয় যগফে। আজ োরা মুসদলমফের কণথিধার 
বফল সমাফজ পদরদচত তাফের বতিফব্র প্রত্ক্ ও 
পফরাক্ সারক্া এোই।

৬০

তফিনা



একটি আপহতি : 

হয়ফতা যকউ আপদতে করফবন যে, তারা বফলফেন োরুল 
হরব হয়দন। দকন্তু তাই বফল যে যসগুফলার দবরুফদ্ধ 
দজহাে হারাম হফয় যগফে তা যতা জরুরী নয়। োরুল 
হরব না হফলও যতা দজহাে হফত পাফর। যেমন বাগী 
ও খাওয়াফরজফের দবরুফদ্ধ দজহাে করা হয়। তাফের 
এলাকা যতা োরুল হরব হফয় োয়দন।

জওয়লাি :

কল্পনার প্রাসাে দনমথিাণ কফর লাভ যনই। আকল 
প্রসূত নদতজা অফনক যবর করা োফব; বাতিবতা এর 
দবপরীত। োরা বফলফেন োরুল হরব রয়দন, তারা 
কখনও এ অফ্থি বফলন না যে, যসগুফলার দবরুফদ্ধ 
দজহাে জাফয়জ। োরুল হরব য্ফক যবর করার মূল 
মাকসােই যতা দজহাে হারাম করা। নয়ফতা োরুল 
হরব য্ফক যবর করার দক োফয়ো আফে তাফের 
কাফে? তাফের যকউ যকউ যতা স্পটি কফরই বফলফেন, 
যসগুফলার দবরুফদ্ধ দজহাে হারাম। বরং যসসব কাফের 
রাফষ্ট্রর সাদবথিক উন্য়ফন আত্মদনফয়াগ করার আহ্ানও 
মুসদলমফের তারা জাদনফয়ফেন। তাফের যকউ যকউ 
যতা আফরা এদগফয় বফলফেন, আফমদরকার পক্ হফয় 
আেগান তাফলবানফের দবরুফদ্ধ েুদ্ধ করা আফমদরকার 
মুসলমানফের জন্ জাফয়জ। নাউেুদবল্াদহ দমন োদলক।

পর্বলাতললািেলা

কণথিধারফের বতিব্ ও বতিফব্র েলােল আমরা 
যেখলাম। এবার শরীয়ফতর আফলাফক আমরা একেু 
পেথিাফলাচনা করফবা ইনশাআল্াহ। 
এক.
চুদতি মুসলমানফের উপর বতথিাফনার জন্ চুদতিকারী 
ঈমানোর হফত হফব। আর বতথিমান শাসকফগাষ্ী 
যবঈমান। আল্াহ তাআলা ইরশাে কফরন,

ُ ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبياًل َوَلْن جَيَْعَل اللَّ
“আল্াহ দকেুফতই কাফেরফের জন্ মু’দমনফের উপর 
যকান (কতৃথিফত্বর) প্ রাখফবন না।” (দনসা ১৪১)

কাসানী রহ. (৫৮৭দহ.) বফলন,
ومنها: اإلسالم، فال يصح أمان الكافر. اهـ

“আমান (শাদন্ত চুদতি) সহীহ হওয়ার আফরক শতথি হল- 
আমানোতা (চুদতিকারী) মুসলমান হওয়া। কাফজই 
কাফেফরর আমান (চুদতি) সহীহ নয়।”
-বাোদয়উস সানাদয়’: ১৫/৩০৪

তারা হয়ফতা এর জওয়াফব বলফবন, আমরা শাসকফের 
কাফের মফন কদর না। উলূল আমর মফন কদর। খদলো-
সুলতান মফন কদর। তখন দদ্তীয় পফয়ন্ট আসফব:

দইু. 
চুদতিকারীরা মুসলমানফের প্রদতদনদধ নয়। মুসলমানরা 
তাফেরফক দনফজফের প্রদতদনদধ বানায়দন। তারা 
দনফজরাই অস্তবফল কাফেরফের সাফ্ আঁতাত কফর 
মুসলমানফের উপর যচফপ বফসফে এবং সুদবধা মফতা 
চুদতি কফর এফসফে। চুদতির দবষয়আশয় মুসলমানফের 
সামফন যপশ করফল দনদচিত যে, জনসাধারণ এ ধরফনর 
চুদতি মানফতন না। এর উতেফর হয়ফতা সহফজই তারা 
বলফবন, অস্তবফল যচফপ বসফলও খদলো হফয় োয়। 
আর খদলোর চুদতি জনসাধারফণর জন্ পালনীয়। 
আমরা অবশ্ যমফন দনফত পাদর না যে, যচফপ বসফলই 
খদলো হফয় োয়। যকননা, খদলো হওয়ার জন্ শরীয়ত 
কাফয়ম করা শতথি। যেমনো হাদেফস এফসফে,

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا فامسعوا له وأطيعوا
“েদে যতামাফের উপর যকাফনা যগালামফকও আমীর 
বানাফনা হয়, যে যতামাফেরফক আল্াহর দকতাব অনুোয়ী 
পদরচালনা কফর, তাহফল যতামরা তার ক্া শুনফব ও 
তার আনুগত্ করফব।”–সহীহ মুসদলম ৪৮৬৪

অতএব, যে আমাফেরফক আল্াহর দকতাব অনুোয়ী 
পদরচালনা করফব না, কুেুর দেফয় শাসন করফব যস 
আমাফের যকউ নয়। যস আমাফের, আমাফের ধফমথির 
এবং আমাফের রফবর েুশমন। তাগুত। ক্া প্রসফগে 
েদে যমফনও যনই যে, তারা মুসলমানফের উলূল আমর 
তবুও আপদতে কােফে না।

খতন.
চুদতি সহীহ হওয়ার জন্ চুদতি শরীয়ত অনুোয়ী হফত 
হফব। শরীয়ত দবফরাধী চুদতি শত হাজাফরা বার করফলও 
সহীহ নয়। রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম 
ইরশাে কফরন,
َما َكاَن ِمْن َشْرٍط لَْيَس ِف ِكَتاِب اللَِّ فـَُهَو اَبِطٌل،  َوِإْن َكاَن ِماَئَة َشْرٍط
“আল্াহর দকতাফব যনই এমন যে যকান শতথিই বাদতল; 
েদেও শত শতথি হয়।”-সহীহ্ বুখারী, হাদেস নং ২১৬৮

অন্ হাদেফস ইরশাে কফরন,
 الصلح جائز بني املسلمني، إال صلحا حرم حالال، أو أحل حراما،«
 واملسلمون على شروطهم، إال شرطا حرم حالال، أو أحل حراما« ]رواه

[الرتمذي )1352( وقال: هذا حديث حسن صحيح
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“মুসলমানফের পরস্পফর সদন্ ববধ। তফব এমন সদন্ 
নয়, ো যকান হালালফক হারাম কফর বা যকান হারামফক 
হালাল কফর। মুসলমানগণ তাফের কৃত শতথি যমফন 
চলফব। তফব এমন শতথি নয় ো যকান হালালফক হারাম 
কফর বা হারামফক হালাল কফর।”-সুনাফন দতরদমদে, 
হাদেস নং ১৩৫২; আলমু’জামুল কাবীর- তাবারানী, 
১৭/২২

ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০দহ.) বফলন,
 فإن أعطي الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه ما ال يصلح ف
 اإلسالم لقوله - صلى هللا عليه وسلم - »كل شرط ليس ف كتاب هللا

فهو ابطل« -املبسوط 10\85
“েদে এসব (বাদতল শফতথি) সদন্ ও দেম্মার চুদতি কফর 
তাহফল শরীয়ফত সহীহ নয় এমন সকল শতথি বাদতল 
বফল গণ্ হফব। রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম 
ইরশাে কফরন, ‘আল্াহর দকতাফব যনই এমন সকল 
শতথিই বাদতল’।”–মাবসূত ১০/৮৫

শাসকফগাষ্ী েদে চুদতি কফর আফস যে, মুসলমানরা 
নামাে পিফত পারফব না, যরাো রাখফত পারফব না, 
তাফের যমফয়ফেরফক দেনার বাজাফর দবদকফয় দেফত 
হফব: আশাকদর কণথিধারগণও মানফবন না যে এগুফলা 
সহীহ হফব এবং মুসলমানফের যমফন চলফত হফব। 
যেসব শফতথির দভদতেফত কণথিধারগণ কাফের রাষ্ট্রগুফলাফক 
োরুল হরব য্ফক যবর করফত চাফচ্ন যসসব শফতথির 
প্রফত্কোই শরীয়ত দবফরাধী। আজীবফনর জন্ দজহাে 
বন্ কফর যেয়া ও দজহােফক অপরাধ সাব্তি করা, 
শরীয়ত প্রত্াখ্ান কফর কুেদর আইন দেফয় শাসন 
করা, ইসলাফমর দবরুফদ্ধ েুফদ্ধ কাফেরফের সহায়তা 
যেয়া, মুসলমানফেরফক কাফেরফের জুলুফম যিফল যেয়া- 
এসব শতথি যে শুধু শরীয়ত দবফরাধী তাই নয়, বরং 
কুের। এ ধরফনর চুদতি সহীহ বলার যকাফনা সুফোগ 
যনই। আর মুসলমানফের জন্ যমফন চলা আবশ্ক 
হওয়ার যতা প্রশ্নই যনই। আশাকদর কণথিধারগণও এ 
ব্াপাফর দদ্মত করফবন না।

োর.
এ ব্াপাফর যকাফনা দদ্মত যনই যে, চুদতি হফত হফব 
মুসলমানফের স্বাফ্থি। যে চুদতি মুসলমানফের স্বাফ্থির 
দবপরীত হফব তা মুসলমানফের উপর বতথিাফব না। 
মুসলমানরা তা মানফত বাধ্ নয়। মাওদসদল রহ. 
(৬৮৩দহ.) বফলন,
وجود عند  فيجوز  واملسلمني،  اإلسالم  مصلحة  ذلك  ف   واملعترب 

املصلحة دون عدمها
“চুদতির যক্ফত্র লক্ণীয় হফলা ইসলাম ও মুসলমানফের 

মাসলাহাত। মাসলাহাত ্াকফল জাফয়ে, অন্্ায় 
জাফয়ে নয়।”–আলইখদতয়ার ৪/১২১

শাসকফগাষ্ী যে কাফেরফের োলাল এবং তাফের সকল 
চুদতি যে কাফেরফের স্বাফ্থি তা চকু্ষ্মান কাফরা কাফে 
অস্পটি নয়। বতথিমান দবফশ্র মুসদলমফের অবস্থার 
দেফক একেু েৃদটি দেফলই যে যকউ তা অনুধাবন করফত 
পারফব।

পাঁে. 
কাফেরফের সাফ্ দক দক চুদতি দক দক শফতথি হফত হফব 
এগুফলা শরীয়ফত স্পটি। যসসব শফতথি েদে সহীহ চুদতিও 
করা হয়, তাহফলও যে োরুল হরব োরুল হরব য্ফক 
যবর হফয় োয় এমন যকাফনা েলীল কুরআন হাদেফস 
যনই, আইম্মাফয় মুসদলদমফনর যকউ এ ক্া বফলফেন 
বফলও আমার জানা যনই। অদধকন্তু কাফেররা েখন 
মুসলমানফের উপর আগ্রাসন চালাফব, তাফের ভূদম েখল 
কফর যনফব, তাফের সম্পে লুে করফব, তাফের ইজ্ত-
আব্রু ও জান-মাল নটি করফব, তাফের ধমথি মানফত বাধা 
যেফব এবং কুেদর আইন মানফত বাধ্ করফব তখনও 
যে চুদতি বহাল ্াকফব এমনও যতা যকাফনা ক্া যনই। 
চুদতি যতা আর এমন যকান বস্তু নয় যে, একবার হফয় 
যগফল যকয়ামত পেথিন্ত আর ভােফব না। চুদতি হফয়ই 
্াফক মুসলমানফের জান, মাল, ইজ্ত-আব্রু ও দ্ীন-
ধমথি রক্াফ্থি। েখন এগুফলার উপর আগ্রাসন আসফব 
তখন যতা আর চুদতি বহাল ্াকার যকাফনা অ্থি যনই।

িয়. 
সবফচফয় মজার ব্াপার হফলা, শাসকফগাষ্ী কখনও 
বফল না যে, তারা শরীয়ত যমাতাফবক চুদতি কফরফে 
তাই জনগণফক তা মানফত হফব। তারা শরীয়ফতর 
ধার ধাফর না। শরীয়ত তাফের কাফে অচল। তারা 
শরীয়ফতর অনুসারীও নয়, শরীয়ফতর যকাফনা জায়গা 
তাফের শাসফনর নীদতমালায় যনইও। তারা রাষ্ট্র চালায় 
সমাজতন্ত্র, পঁুদজবাে, ধমথিদনরফপক্তা ও গণতফন্ত্রর 
কুেদর নীদতর আফলাফক। দকন্তু কণথিধারগণ দনফজফের 
োয় অফন্র দপফি চাপাফত বারবার বফল যবিায় এবং 
যিফলিুফল প্রমাণ করফত চায় যে, এসব শাসক আমাফের 
উলূল আমর। আমরা এখন োদয়ত্বমুতি। শাসকরা ো 
বলফব তাই আমাফের মাননীয়, পালনীয়। আমাফের 
যকাফনা োদয়ত্ব যনই। আসফল দনফজফের োয়সারা 
করফতই এ যশারফগাল। দকংবা দনফজফের গদে দিক 
রাখফত। দকংবা দপি বাঁচাফত।
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রযারযা চুনতি কফরফে তযারযা 
চুনতির ফরযাে্ িয়, ফরসব শফত্য    
চুনতি হফয়ফে ফসগুফেযা সম্ূণ্য 
শরীয়ত নবফরযাধী, বরং শরীয়ফতর 
ফকযাফিযা ধযারই ধযারযা হয়নি, চুনতি 
সম্ূণ্য কযাফেরফের েযাসেযাহযাত 
ও কে্যাফণ আর েুসনেেফের 
নবপফক্ষ ষেরন্ত্র- তখি ফস 
চুনতি নকেযাফব সহীহ হফেযা আর 
ফসগুফেযার আফেযাফক নকেযাফবই 
বযা সকে েযারুে হরব েূহুফত্য  তযার 
অনতিত্ব হযারযাে বুঝফত পযারেযাে 
িযা। কণ্যধযারেণ অবশ্ তযাফের 
েযানবর স্বপফক্ষ ফকযাফিযা েেীে 
ফেি িযা। এ ফেযাটযােুটি হযানককত। 
আল্যাহ তযাআেযা আেযাফের সহীহ 
বুঝ েযাি করুি। আেীি।
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গত পরশু: বাংলাফেফশর সীমান্তবতথিী একদে অঞ্চল দঘফর 
যরফখ হামলা চালাফচ্ দহনু্ত্ববােীরা। ঐ এলাকাদেফত 
দহনু্ফের রাজত্ব প্রদতষ্া করাই তাফের লক্্। যসই 
লক্্ বাতিবায়ফন তারা প্রদতদনয়ত হত্াকাণ্ড চাদলফয় 
োফচ্ এলাকাদেফত।

গতকাল: মুসদলমফের এলাকাফক দহনু্ফের হাফত যেফি 
যেওয়া োয়না। তাই, প্রদতফরাধ গফি তুফল এলাকাদেফত 
বসবাসরত স্বাধীনতাকামীরা। পা্া আঘাত হাফন 
দহনু্ত্ববােীফের েুফগথি। আর, এফত দনন্ার মুফখ পিফত 
হয় স্বাধীনতাকামীফের।

আজ: ঐ এলাকাফতই বাস কফর হাসাফনর চাচা। হাসান 
বাস কফর ঢাকা। আজ দহনু্রা এফস হাসাফনর চাচার 
পদরবাফর আঘাত যহফনফে এবং সবদকেু তেনে কফর 
দেফয়ফে। তখন, হাসানফক সান্ত্বনা দেফত ‘‘তারা’’ এফস 
বফল- ‘‘আফর ভাই, তুদম দকেু বলফল কাল আফরা দদ্গুণ 
শদতি দনফয় যতামার পদরবাফরর উপর োঁদপফয় পিফব! 
So, Don’t talk, চুপ কফর যেফখ োও। যেসবুফকও 
দকন্তু এ দবষফয় যপাটে দেফয়া না, তাও যতামার উপর 
দবপে যিফক আনফব!’’

আগামীকাল: দহনু্রা য্াগান তুলফে, ‘‘আল্াহর নাম 
যনওয়ার মত কাউফক আমরা রাখফবা না, যকান 
মুসদলমফক আমরা োিফবা না’’। অতঃপর, যেমন ক্া 
যতমন কাজ! আঘাত হানফলা আবু্র রহমান সাফহফবর 
(হাসাফনর বাবা) বাদিফত। চাচার এলাকার পাফশই 
দেল তার বাদি। দকন্তু, আফগই আলাো হফয় ঢাকা চফল 
োওয়ায় এ োত্রায় সরাসদর হামলা য্ফক যবঁফচ যগল 
হাসান। দকন্তু যেই বাবাফক বাঁচাফত োফব, ‘‘তারা’’ এফস 
বফল- ‘‘আহ! কীভাফব আঘাতোই না হানফলা! খুব কটি 

লাগফে! যতামার দকন্তু ঘফর দবদব-বাচ্চা আফে। এখন 
তুদম যগফল যতামার পদরবারফক দনঃফশষ কফর দেফব। 
তার যচফয় বরং, তুদম তাফের সাফ্ দমফল যে সকল 
ব্দতিরা (স্বাধীনতাকামীরা) তাফের (দহনু্ত্ববােীফের) 
উপর হামলা চাদলফয়দেল তাফের হামলার দনন্া জানাও। 
তাফের দবরুফদ্ধ ক্া বফলা। দহকমাহ অবলম্বন কফরা 
ব্াো, দহকমাহ অবলম্বন কফরা! ’’

পফরর দেন: যশষ রক্া হফলা না! হাসাফনর পদরবাফরর 
উপর োঁদপফয় পিফলা দহনু্ত্ববােীরা। যকননা, তাফের 
লক্্ দেল আল্াহ নাম যনওয়ার মত কাউফকই তারা 
রাখফব না। হাসান যেফহতু সামাদজকতা রক্ায় মুফখ 
আল্াহর নাম দনফতা, তাই তাফকও দহনু্ত্ববােীফের 
হামলার মুফখ পিফতই হফলা। দকন্তু, হাসাফনর উপর 
হামলার সময় ‘তাফেরফক’ও (োরা হাসানফক বুদদ্ধ 
দেফতা) হাসাফনর পাফশ যেখা দগফয়দেল! দকন্তু, ‘তাফের’ 
পা দেল হাসাফনর মা্ায়! অ্থিাৎ, মাদেফত যেফল 
হাসানফক ‘তারা’ই যমফরফে!

এরপফরর দেন: রাতিায় যেখা োফচ্ ‘তাফেরফক’ (োরা 
হাসানফক দহকমাহ যশখাফতা)! দকন্তু, তাফের যপেফন 
ধারাফলা অস্তশস্ত দনফয় আসফে দহনু্ত্ববােীরা!! রাতিায় 
যেফল যপোফচ্ ‘তাফের’! ‘তাফের’ মফধ্ আবার 
অফনকফক যেখা োফচ্ রাতিার পাফশর বাদতর খঁুদেফত 
েুফল রফয়ফে! েুফলও রফয়ফে আবার অফনকফক 
েুলাফনাও হফয়ফে!! হায়! এবার কী ঘেফলা? ‘তাফেরফক’ 
যকন মারফলা?! আল্াহু আলাম!

দব.দ্র: [এো কাশ্ীফরর বতথিমান অবস্থা দনফয় দনকেবতথিী 
ভদবষ্ফত উপমহাফেফশ উদূ্ত সম্ভাব্ পদরদস্থদত, ো এই 
যলখফকর দচন্তা-যচতনার বলদখক রূপকরূপ! 
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ফেখযাটির সযাফথ ফকযাি ঘটিযা নেফে 
ফেফে, এর জি্ ফেখক কত্্য পক্ষ েযায়ী থযাকফব 

িযা । আর, এই ফচতিযায় ফকউ আঘযাত ফপফে এর 
সম্ূণ্য েযায়েযার তযার নিফজর!] এই ফেখযাটি ২০১৯ 
সযাফের ২৩ফশ ফেব্ুয়যানর বযা তযার এক-েইু নেি 
আফে ফেখযা হয়। ফেখযাটির েূে নেংক: 
h t t p s : / / m a h m u d f a r h a n . h o m e .
blog/2019/...6%89%e0%a6%a6/

ফেখযাটি এখি িতুি কফর ফশয়যার করযার কযারণ 
হফেযা, ফেখফকর আশংকযা আেযার েফত নকেুটযা 
হফেও  বযাতিবযানয়ত হফয়ফে। ফেখযাটির ঠিক  
এক বের   অনতক্যাতে  হফত িযা হফতই েযারফতর 
েুসনেেফের উপর ঝাযানপফয় পফেফে নহন্রুযা। 
কযাশ্ীফর রখি েুসনেেফের উপর হযােেযা চযােযাফিযা 
হয়, তখি েযারফতর েুসনেেরযা ফকযাফিযা ধরফণর 
প্রনতবযাে কফরনি। হয়ফতযা, সরকযার কত্্য ক আক্যাতে 
হওয়যার েয় কফরফে। নকন্তু, ফশষ রক্ষযা তযাফের হয়নি। 
আজ েযারফতর েুসনেেফের উপরও েযােযাউিরযা 
হযােফে পফেফে। কযাে ফর বযাংেযাফেফশ আঘযাত 
হযািফব িযা, এর ফকযাফিযা নিশ্চয়তযা ফকউ নেফত পযারফব 
িযা। বরং, এই েযােযাউিরযা শীঘ্রই আঘযাত হযািফত 
পযাফর বযাংেযাফেফশ। নকন্তু, েযােযাউিফের আঘযাত 
প্রনতহত করযার েফতযা প্রস্তুনত নক এই অঞ্চফের 
েুসনেেফের আফে?
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সম্মাদনত 
ভাইফয়রা!
আজফক একদে গুরুত্বপূণথি দবষয় দনফয় হাদজর হফয়দে, 
আমরা েত ধরফনর আোব পদতত হয় সবগুফলা 
আমাফের হাফতর কামায়, দনফজফেফর কৃতকফমথির 
কারফণ আল্াহ আমাফেরফক এসব শাদতি দেফয় ্াফকন। 
যহাক যসো জফল বা স্থফল। যে আোব আফস সবগুফলা 
মানুফষর হাফতর কামায়। বতথিমাফন যে কফরানা ভাইরাস 
নাফম পদরদচত এক যরাগ পৃদ্বীফত যেখা োফচ্ তা দক 
আোব? হ্াঁ এো আল্াহর পক্ য্ফক আোব। চলুন 
আমরা যজফন যনই কফরানা ভাইরাস কীভাফব আোব 
হয়,

আল্াহ তা’আলা বফলন,
بـَْعَض لُِيِذيَقُهم  النَّاِس  أَْيِدي  ِبَا َكَسَبْت  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  ِف  اْلَفَساُد   َظَهَر 

]الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن ]٣٠:٤١
স্থফল ও জফল মানুফষর কৃতকফমথির েরুন দবপেথিয় 
েদিফয় পফিফে। আল্াহ তাফেরফক তাফের কফমথির শাদতি 
আস্বােন করাফত চান, োফত তারা দেফর আফস।

এই আোব-গেব সম্পফকথি আল্াহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বফলন,
َعْشَرَة ُأمَّيِت َخَْس  فـََعَلْت  ِإَذا   قَاَل َرُسوُل اللَِّ صلى هللا عليه وسلم  ”  

َخْصَلًة َحلَّ هِبَا اْلَباَلُء  ”   .  َفِقيَل َوَما ُهنَّ اَي َرُسوَل اللَِّ
রাসূলুল্াহملسو هيلع هللا ىلص  বফলফেনঃ আমার উম্মাত েখন পফনরদে 
দবষফয় দলপ্ত হফয় পিফব তখন তাফের উপর দবপে-
মুসীবত এফস পিফব। প্রশ্ন করা হল ইয়া রাসূলুল্াহ! 
যসগুফলা দক দক?
َذ اْلَفْىُء ُدَواًل َواَلَمانَُة  قَاَل َرُسوُل اللَِّ صلى هللا عليه وسلم   “  ِإَذا اختُِّ
ُأمَُّه َوَعقَّ  اْمَرأََتُه  الرَُّجُل  َوَأطَاَع  يِن  الدِّ ِلَغرْيِ  َوتـُُعلَِّم  َمْغَرًما  َوالزََّكاُة   َمْغَنًما 
 َوَأْدَن َصِديَقُه َوَأْقَصى َأاَبُه َوَظَهَرِت اَلْصَواُت ِف اْلَمَساِجِد َوَساَد اْلَقِبيَلَة
َوَظَهَرِت َشّرِِه  َمَاَفَة  الرَُّجُل  َوُأْكرَِم  َأْرَذهَلُْم  اْلَقْوِم  َزِعيُم  وََكاَن   فَاِسُقُهْم 

 اْلَقيـَْناُت َواْلَمَعاِزُف َوُشرَِبِت اخْلُُموُر َوَلَعَن آِخُر َهِذِه الُمَِّة َأوَّهَلَا فـَْليـَْرَتِقُبوا
 ِعْنَد َذِلَك ِرحًيا مَحَْراَء َوزَْلَزَلًة َوَخْسًفا َوَمْسًخا َوَقْذفًا َوآاَيٍت تـََتاَبُع َكِنظَاٍم

اَبٍل ُقِطَع ِسْلُكُه فـَتـََتاَبَع

রাসূলুল্াহ (সাল্াল্াহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্াম) বফলফেন: 
েখন গদনমফতর (েুদ্ধলধি) মাল ব্দতিগত সম্পফে 
পদরণত হফব, আমানফতর মাল লুফের মাফল পদরণত 
হফব, োকাতফক জদরমানা মফন করা হফব, জ্ান অজথিন 
করফব দকন্তু দ্ীফনর জন্ না, পুরুষ স্তীর অনুগত হফয় 
োফব দকন্তু দনজ মাফয়র অবাধ্ হফব, বনু্-বান্বফক 
কাফে যেফন দনফব, দকন্তু দপতাফক েূফর যিফল দেফব, 
মসদজফে কলরব ও হট্ফগাল করফব, পাপাচারীরা 
যগাফত্রর যনতা হফব, দনকৃটি যলাক সমাফজর কণথিধার 
হফব, যকান মানুফষর অদনটি হফত বাঁচার জন্ তাফক 
সম্মান যেখাফনা হফব, গাদয়কা-নতথিকী ও বাে্ েফন্ত্রর 
দবতিার ঘেফব, মেপান করা হফব, এই উম্মাফতর 
যশষ োমানার যলাফকরা তাফের পূবথিবতথিী মনীষীফের 
অদভসম্পাত করফব, তখন যতামরা অদগ্নবায়ু, ভূদমধ্স, 
ভূদমকম্প, যচহারা দবকৃদত ও পা্র বষথিণরূপ শাদতির 
এবং আফরা আলামফতর অফপক্া করফব ো এফকর পর 
এক দনপদতত হফত ্াকফব, যেমন পঁুদতরমালা দেঁফি 
যগফল এফকর পর এক তার পঁুদত েফর পিফত ্াফক।
দব.দ্র: এখাফন ২দে হাদেফসর সমন্বয় কফর যেওয়া 
হফয়ফে। দতরদমদজ: ২২১০, ২২১১

বনী ঈসরাইলফক আল্াহ বতথিমান শাদতির ন্ায় দবদভন্ 
শাদতি দেফয়ফেন, যেমন আল্াহ তা’আলা বফলন,
َم آاَيٍت مَُّفصَّاَلٍت  فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن َواجْلََراَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّ

]فَاْسَتْكبـَُروا وََكانُوا قـَْوًما جمُّْرِِمنَي ]٧:١٣٣
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সুতরাং আদম তাফের উপর পাদিফয় দেলাম তুোন, 
পগেপাল, উকুন, ব্াে ও রতি প্রভৃদত বহুদবধ দনেশথিন 
এফকর পর এক। তারপফরও তারা গবথি করফত ্াকল। 
বস্তুতঃ তারা দেল অপরাধপ্রবণ।

বতথিমাফনও যেখা োফচ্, আল্াহ েখন যকান শাদতি 
(দবদভন্ প্রকাফরর যরাগসহ আফরা ো রফয়ফে) যেন, 
তখন মুশদরক, কাফের, ইহুেীরা এর প্রদতকাফরর জন্ 
দবদভন্ ঔষধ আদবষ্ার কফর গবথি কফর ্াফক। তারা 
বফল, আমাফের ১ বেফরর সময় দেফল আমরা কফরানার 
জন্ ঔষধ আদবষ্ার কফর দেব, আমরা ঔষধ আদবষ্ার 
করফতদে। নাউেুদবল্াহ! োরা আল্াহর আোবফক দনফয় 
এভাফব গবথি কফর আল্াহর সাফ্ অংশীোর স্থাপন 
করফত চাই, আমরা তাফের য্ফক পানাহ চাই। আল্াহ 
আমাফেরফক এমন গবথিকারীফের য্ফক মুতি রাখুন। 
আমীন।

আল্াহর রাসূলملسو هيلع هللا ىلص  দভন্ এ হাদেফস 
গুরুত্বপূণথি দকেু ক্া বফলন,
 َعْن اْبِن ُعَمَر، أَنَُّه قَاَل  :  ُكْنُت َمَع َرُسوِل اللَِّ ـ
 صلى هللا عليه وسلم ـ َفَجاَءُه رَُجٌل ِمَن الَْنَصاِر
ـ مثَّ ـ صلى هللا عليه وسلم  النَّيبِّ  َعَلى   َفَسلََّم 
 قَاَل  :  اَي َرُسوَل اللَِّ َأىُّ اْلُمْؤِمِننَي َأْفَضُل قَاَل  : 
  ”  َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا  ”  .  قَاَل فََأىُّ اْلُمْؤِمِننَي َأْكَيُس
ِلَما َوَأْحَسنـُُهْم  ِذْكًرا  ِلْلَمْوِت  َأْكثـَُرُهْم   قَاَل  :   ”  

بـَْعَدُه اْسِتْعَداًدا ُأولَِئَك اَلْكَياُس
ইবনু উমার (রাঃ) য্ফক বদণথিতঃ আদম 
রাসূলুল্াহ (সাল্াল্াহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্াম) 
-এর সাফ্ দেলাম। এমতাবস্থায় এক আনসারী নবী 
 এর দনকে এফস তাফক সালাম দেফলা। অতঃপর- (ملسو هيلع هللا ىلص(
বলফলা, যহ আল্াহর রাসূল! মুদমনফের মফধ্ সবথিাফপক্া 
উতেম যক? দতদন বফলনঃ স্বভাব–চদরফত্র তাফের মফধ্ 
যে ব্দতি অদধক উতেম। যস পুনরায় দজফজ্স করফলা, 
মুদমনফের মফধ্ সবথিাফপক্া বুদদ্ধমান যক? দতদন বফলনঃ 
তাফের মফধ্ োরা মৃতু্ফক অদধক স্রণ কফর এবং 
মৃতু্ পরবতথিী জীবফনর জন্ উতেমরূফপ প্রস্তুদত গ্রহণ 
কফর, তারাই সবথিাদধক বুদদ্ধমান।

আমরা যেন উতেম ও বুদদ্ধমান মুদমন হফত পাদর, আল্াহ 
আমাফের তাওদেক দেন। আদমন। *
এরপর আল্াহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বফলন,
عليه ـ صلى هللا  اللَِّ  َرُسوُل  َعَليـَْنا  َأقـَْبَل  قَاَل  ُعَمَر،  ْبِن  اللَِّ  َعْبِد   َعْن 
 وسلم ـ فـََقاَل   “اَي َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن َخٌْس ِإَذا ابـُْتِليُتْم هِبِنَّ َوَأُعوُذ اِبللَِّ
َفَشا ِإالَّ  هِبَا  يـُْعِلُنوا  َحىتَّ  َقطُّ  قـَْوٍم  ِف  اْلَفاِحَشُة  َتْظَهِر  مَلْ  ُتْدرُِكوُهنَّ   َأْن 
 ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواَلْوَجاُع الَّيِت مَلْ َتُكْن َمَضْت ِف َأْساَلِفِهُم الَِّذيَن َمَضْوا

ِة اْلَمُؤنَِة َوَجْوِر ِننَي َوِشدَّ   .  َومَلْ يـَنـُْقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإالَّ ُأِخُذوا اِبلسِّ
مَيْنـَُعوا زََكاَة َأْمَواهلِِْم ِإالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السََّماِء  السُّْلطَاِن َعَلْيِهْم  .  َومَلْ 
 َوَلْواَل اْلبـََهاِئُم مَلْ مُيَْطُروا َومَلْ يـَنـُْقُضوا َعْهَد اللَِّ َوَعْهَد َرُسوِلِه ِإالَّ َسلََّط اللَُّ
تـُُهْم  َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغرْيِِهْم فََأَخُذوا بـَْعَض َما ِف أَْيِديِهْم  .  َوَما مَلْ حَتُْكْم أَِئمَّ

ُ بََْسُهْم بـَيـْنـَُهمْ ”    ُ ِإالَّ َجَعَل اللَّ .ِبِكَتاِب اللَِّ َويـََتَخيَـُّروا ممَّا أَنـَْزَل اللَّ

আবেুল্াহ দবন উমার (রাঃ) য্ফক বদণথিতঃ দতদন বফলন, 
রাসুলুল্াহ (সাল্াল্াহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্াম) আমাফের 
দেফক এদগফয় এফস বফলনঃ যহ মুহাদজরগণ! যতামরা 
পাঁচদে দবষফয় পরীক্ার সমু্মখীন হফব। তফব আদম 
আল্াহর কাফে আরেয় প্রা্থিনা করদে যেন যতামরা তার 
সমু্মখীন না হও। েখন যকান জাদতর মফধ্ প্রকাফশ্ 
অ্ীলতা েদিফয় পফি তখন যসখাফন মহামারী আকাফর 
যপ্গ যরাফগর প্রােুভথিাব হয়। তাোিা এমন সব ব্াদধর 
উদ্ব হয়, ো পূফবথিকার যলাকফের মফধ্ কখফনা যেখা 
োয়দন। েখন যকান জাদত ওজন ও পদরমাফপ কারচুদপ 

কফর তখন তাফের উপর যনফম আফস েুদভথিক্, 
কদিন দবপে-মুসীবত এবং োকাত আোয় 

কফর না তখন আসমান য্ফক বৃদটি 
বষথিণ বন্ কফর যেয়া হয়। েদে ভু-
পৃফষ্ চতুষ্পে জন্তু ও দনবথিাক প্রাণী 
না ্াকফতা তাহফল আর কখফনা 
বৃদটিপাত হফতা না। েখন যকান জাদত 
আল্াহ ও তাঁর রাসুফলর অগেীকার 
ভগে কফর, তখন আল্াহ তাফের উপর 

তাফের দবজাতীয় েুশমনফক ক্মতাসীন 
কফরন এবং যস তাফের সহায়-সম্পে 

সবদকেু যকফি যনয়। েখন যতামাফের শাসকবগথি 
আল্াহর দকতাব যমাতাফবক মীমাংসা কফর না এবং 
আল্াহর নােীলকৃত দবধানফক গ্রহণ কফর না, তখন 
আল্াহ তাফের পরস্পফরর মফধ্ েুদ্ধ বাদধফয় যেন।

এই যোে সংদক্প্ত ২দে হাদেস ও ২দে কুরআফনর আয়াত 
য্ফক বুো োয়, বতথিমাফন কফরানা ভাইরাফসর নাফম যে 
আোব আল্াহ আমাফেরফক দেফয়ফেন, তা আমাফের 
দনফজফের জন্ই। আমরা েদে পাপাচার, অ্ীলতা, 
যবহাপনা এবং আল্াহর অবাধ্তা না করতাম, তাহফল 
আল্াহ আমাফেরফক এই ভাইরাস নাফমর আোব 
আমাফেরফক দেফতন না। এখন এই আোব যেওয়ার 
কারণ দক? ইদতহাস য্ফক আমরা জানফত পাদর যে, 
আল্াহ যে আোব যেন না যকন, আল্াহ চান আমরা 
যেন আল্াহর দেফক দেফর আদস। আমরা যেন আল্াহর 
দবধান যমফন চলফত পাদর, আল্াহ আমাফের তাওদেক 
দেন। বতথিমান আোব য্ফক আল্াহ আমাফেরফক রক্া 
করুন। আমীন।
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আজফক আমরা প্রেুদতির অপব্বহার করদে। প্রেুদতিফক খারাপ কাফজ ব্বহার 
করদে, আমাফের তরুণ সমাজ অনলাইফন সারাক্ণ পাপাচার আর অ্ীলতায় 
দলপ্ত। গান, মুদভ ও পফনথিাগ্রাদের মত অ্ীল দভদিওগুফলা দনফয় ব্তি ্াকাই মাফন 
তাফের কাজ। যহ েুবক! তুদম যতামার যেৌবফনর যহোজত কর। যহ েুবক! তুদম 
যতামার যচাফখর দহোজত কর। তুদম একা এদক কদম্পউোফরর সামফন বফস বফস 
পাপাচার করে, আর মফন মফন ভাবে পৃদ্বীর যকউফতা যতামাফক যেখফেনা। মফন 
যরখ! যতামাফক পৃদ্বীর যকউ যেখুক আর না যেখুক, আল্াহ সুবহানাল্াহু ওয়া 
তাআলা দকন্তু দিকই যেখফেন, পৃদ্বীর যকউ যতামার পাপাচার সম্পফকথি জানুক 
আর না জানুক আল্াহ সুবহানাল্াহু ওয়া তাআলা দিকই জাফনন।

তুদম কদম্পউোফরর ব্রাউদজং দহফটোদর য্ফক যতামার পাপাচারফক েতবারই দিফলে 
কর না যকন? মফন যরখ, আল্াহর কাফে যতামার পাপাচাফরর দহফটোদর দকন্তু দিকই 
য্ফক োফচ্। দকরমান-কাদতদবন ত্া সম্মাদনত যলখক যেফরশতাগন যতামার 
অপরাধগুফলাফক দলফখ যরফখফেন, দকয়ামফতর দেন সকফলর সামফন যতামার 
অপরাধগুফলা প্রকাশ কফর যেওয়া হফব।

আজফক তুদম যে হাত দেফয় দকফবথিাি চাপে, যে হাত দেফয় মাউস নািে যচাখ 
দেফয় অ্ীল দজদনসগুফলা যেখে, যসই হাত যসই যচাখ যসদেন যতামার দবরুফদ্ধ 
সাক্ী দেফব। আল্াহ সুবহানাল্াহু ওয়া তাআলা দকয়ামত দেবফসর ব্াপাফর 
বফলন আজফক আদম যতামাফের মুখগুফলাফক বন্ কফর দেব। আজফক যতামাফের 
অপরাফধর ব্াপাফর যতামাফের হাত ক্া বলফব, যতামাফের পা ক্া বলফব। 
আজফক যতামাফের অপরাফধর ব্াপাফর যতামাফের হাত, পা সাক্ী দেফব।

সুতরাং যহ েুবক! েুদনয়ার মানুষফক নয়। ঐ মহান সতোফক ভয় কর, ঐ মহান 
আল্াহফক ভয় কর োর কাফে যকান দবষয় যগাপন ্ াফক না। দেদন যতামার অন্তফরর 
দবষয় সম্পফকথি জ্াত, দেদন গাফয়ফবর খবর রাফখন। যসই মহান প্রদতপালকফক ভয় 
কর, যসই মহান রবফক ভয় কফর সকল অ্ীলতা ও পাপাচার য্ফক দবরত ্াক।

’’হয়ততলা শহরয়লাহ, েয়ততলা শলাহলািলাহ,,
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তুরফস্র সম্মাদনত যপ্রদসফিন্ট রজব 
তাইফয়্ব এরফোগাফনর ভাফলা দেকগুফলার 
আদম একজন দনরফপক্ গুণগ্রাহী। দকন্তু 
আদম আমার অফনক বনু্ফক তাঁর কুেফরর 
দবষয়ো বলফত দগফয় দনফজই সফঙ্কাচ যবাধ 
কদর যকবল যসই ভাল দেকগুফলার কারফণ। 
সমকালীন বাতিবতায় েখন তাঁর কুের দনভথির 
রাজননদতক আেফশথির জাগদতক উপকাদরতা, 
েলপ্রসূ প্রভাব, কােথিকাদরতা ও সুেূর 
পদরকদল্পত সােফল্র এফককদে দেগন্ত তাঁর 
ভতিকুল আবার সামফন তুফল ধফর, তখন 
এই সব দকেুর চাইফত তাওহীফে এলাদহর 
সামদয়ক অনুপফোদগতা (!), শত্রুর দেক 
য্ফক আসা শতি প্রত্াঘাত, দবশৃঙ্খলা আর 
অরাজকতা—এগুফলাই যে মূলত নববী পন্থার 
সফগে অদধক সামঞ্স্শীল এবং েুফগ েুফগ 
নবীফের সফগে সংঘদেত বাতিবতা, যসক্া 
সাহস কফর বলফত পাদর না। জাগদতক 
সুফোগ-সুদবধা আর সােল্ই েদে সফত্র 
েদলল হফতা তাহফল আকবফরর দ্ীন-ই-ইলাদহ 
তৎকালীন রাজননদতক বাতিবতায় একদে 
সদিক দসদ্ধান্ত; আপাত পফক্ োর যকান 
দবকল্প যনই। (নাউজুদবল্াহ দমন জাদলক)

২০০১-এর যহকমত না যবাো অপদরণামেশথিী 
(!) তাফলবানফের যক্ফত্র যে ক্া দিক সাফি 

১৪ শত বের আফগ মক্ায় 
মুহাম্মে 

সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াফমর যকৌশলপূণথি 
বহুদবধ পন্থার পদরবফতথি খাফলস তাওহীফের 
িাক এবং তৎপরবতথিী মক্ার সমাফজ উদূ্ত 
দবশৃঙ্খলা ও অরাজকতার যক্ফত্রও যসই 
একই ক্া। অপরদেফক দ্ীন-ই-ইলাদহর 
মাধ্ফম দহমালয়ান উপমহাফেফশর মধ্েুফগর 
ইদতহাফস সবফচফয় সেল রাষ্ট্রনায়ক আকবফরর 
যক্ফত্র যেই ক্া, বহুদবধ উপকাদরতা সামফন 
যরফখ অন্ বহু কুেদরর পাশাপাদশ তুরফস্র 
ইদতহাস দনমথিাতা যপ্রদসফিন্ট রজব তাইফয়্ব 
এরফোগান (আল্াহ তাঁফক সফত্র উপর 
দনফয় আসুন!)-এর ন্াফো যজােভুতি হওয়ার 
দসদ্ধাফন্তর যক্ফত্রও যসই একই ক্া। দবশ্াস 
করুন! জাগদতক কল্াফণর ভাফর তাওহীফের 
এসমতি অনুপফোদগতা (!) বাতিফব যে চূিান্ত 
সােল্, যস ক্া মানুফষর সামফন তুফল ধরা 
খুবই কদিন।

এক তাওহীে -এর সামফন যগাো পৃদ্বী েদে 
ধ্ংস হফয় োয় তবুও তাফত দকেু োয় আফস 
না। সাত তির আসমান এবং সাত তির জদমন 
েদে এক পাল্ায় রাখা হয় আর লা ইলাহা 
ইল্াল্াহ েদে এক পাল্ায় রাখা হয় তাহফল 
কাদলমার পাল্াই ভারী হফয় োফব—সদিক 
সমফয় এ দবষয়ো যবাোর মত মানুফষর ভারী 
অভাব। আল্াহ তাআলা আমাফেরফক অফন্র 
মত (!) তাওহীে অনুসরণ করার যতৌদেক 
োন করুন যেই অন্ফত্বর (!) কারফণ 
যবলাল, খাব্াব, আম্মার আর সুমাইয়াফের 
দনেথিাদতত ও দনপীদিত অবস্থা যমাহাম্মেফক 
(সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম) যহকমফতর 
উপর আনফত পাফর নাই। যহ আল্াহ ! তারা 
আমাফেরফক অন্ আর অপদরণামেশথিী বফল 
গাদল যেয়। যহ আল্াহ! আপদন তাফেরফক 
ক্মা করুন কারণ তারা যবাফেনা।

Salman Rumi
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আেফসাস আমরা োদয়ফত্ব অবফহলা কফরদে। মুসদলম 
উম্মাহর সাফ্ ১০০ বের োবত দনেথিাতন কারীফের 
শাফয়তিা করফত পাদরদন। আমরা দনকৃটি হফয় দগফয়দে। 
পূবথিবতথিী আল্াহফদ্রাহী জাদতফের মালাঈকা দেফয় শাফয়তিা 
করা হফতা, আর দক্তাফলর দবধান েরজ হওয়ার পর 
য্ফক দক্তাফলর মাধ্ফম মুসদলমরা শাফয়তিা করফতা।
আল্াহ বফলন
َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر ِبَْيِديُكْم َوُيْزِِهْم َويَنُصرُْكْم  بـُْهُم الّلُ  يـَُعذِّ  قَاتُِلوُهْم 

قـَْوٍم مُّْؤِمِننَي
“দক্তাল কর ওফের সাফ্, আল্াহ যতামাফের হফতি 
তাফের শাদতি যেফবন। তাফের লাদছিত করফবন, তাফের 
দবরুফদ্ধ যতামাফের জয়ী করফবন এবং মু’দমনীনফের 
অন্তরসমূহ প্রশান্ত করফবন।”
(সূরা তাওবা ১৪)

আমরা অদধকাংশ দক্তাফলর েরদেয়াত যেফি যেওয়ায় 
আজ আল্াহ আজ্া ওয়া জাল্া সূক্ষ্ম ভাইরাস ‘কফরানা’ 
বাদহনী দেফয় শাফয়তিা করফেন (আল্াহু আলাম) এো 
আমাফের জন্ অপমাফনর, এো উম্মফত মুহাম্মেীর 
পদরচয়ফক ভুদলফয় যেয়। আমাফের পূবথিসূদররা দক বের 
প্রান্তফর আল্াহফদ্রাহী কুরাইশফের লাদছিত কফরদন? 
ইয়ারমুফকর েুফদ্ধ যরামান সাম্াফজ্র কবর রচনা 
কফরদন? উম্মফত মুহাম্মােীর গবথি উমার ইবনুল খাতোব 
অদগ্ন পূজক মাজুসীফের অপেস্থ কফর পারস্ দবজয় 
কফরদন? মুহাম্মে দবন কাদসম, শাহ জালাল, দনজামুদদ্ন 
আওদলয়ারা দক যগা পূজারীফের যজািায় যজািায় 
আঘাফতর মাধ্ফম মু’দমনীনফের অন্তর প্রশান্ত কফরদন? 
সালাহউদদ্ন আইউবীরা দক কু্রফসিফের অন্তজথিালা 
আর রফতির নহর বৃদদ্ধ কফর বায়তুল মুকাদ্াস দবজয় 

কফর মুদমনফের অন্তর প্রশান্ত কফরদন? হায় আেফসাস! 
অন্তর প্রশাদন্তর দনয়ামত য্ফক আমরা বদঞ্চত। আর 
সূক্ষ্ম ভাইরাস যস হক আোয় কফর প্রশাদন্তর দনয়ামত 
যভাগ করফে। আজ তুদম ভাইরাফসর আপফিে জানফত 
সারাদেন যতামার েৃদটি ইন্টারফনফে েঁুফি মাফরা অ্চ 
তুদম একদে তীর দনফক্প দশখফো না? আসদলহার 
অভাফব ১০ ো দঢল যতা লক্্ফভফের আশায় দনয়দমত 
েঁুিফত পাফরা৷ আল্াহ এ জন্ই আমাফের উফদ্ফশ্ 
দতরস্ার কফর বফলন,

“আর েদে তারা (দজহাফে) যবর হবার সংকল্প দনত, 
তফব অবশ্ই দকেু সরঞ্াম প্রস্তুত করফতা। দকন্তু তাফের 
উত্ান আল্াহর পেন্ নয়, তাই তাফের দনবৃত রাখফলন 
এবং আফেশ হল বসা যলাকফের সাফ্ যতামরা বফস 
্াক।” [ সুরা তাওবা :৪৬ ]

এই যনফের আপফিে আর লাইক-যশয়ার দক যতামায় 
স্থায়ী প্রশাদন্ত দেফব? নাদক তাগুফতর খুফন হাত রদঞ্ত 
কফর তৃপ্ত হফব। আমার যতা অফনক অফনক তৃষ্া, ওরা 
েতো মুসদলফমর রতি শরীর য্ফক েদরফয়ফে, তত গুণ 
রতি আদম ভাদসফয় তৃষ্া যমোফবা। 
যহ আমার রব! আমাফক তাগুফতর ত্রাস দহফসফব কবুল 
করুন৷ যেভাফব আপদন সূক্ষ্ম কফরানা ভাইরাসফক কবুল 
কফরফেন। দনচিয়ই আদম আপনার দনকে ভাইরাফসর 
চাইফতও সম্মাদনত। কারণ আদম আপনার হাদবব 
মুহাম্মফে আরাদব রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া 
সাল্াফমর উম্মত।
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ওফহ ঘুমন্ত শােূথিল যজফগ ওফিা, োদয়ত্ব কাঁফধ তুফল 
নাও, যগাপূজারীর রফতি জদমন ভাদসফয় োও, গােওয়া 
দহফন্র এলান পূবথি য্ফক পদচিফম েদিফয় োও আর 
বফল োও আগামীকাল যতামাফের যনতাফের হাফত-
পাফয় যবদি আর গলায় দশকল যবফধ দনফয় োফবা, 
যেভাফব যতামরা নবী ওয়াদরশ উলামা, আফশফক 
রসূলফের লাদছিত কফরে। এোই মুদমনফের অন্তর 
প্রশাদন্তর স্বাে আস্বােন করাফব দব ইেদনল্াহ। 
ওফহ আগামীর সবুজ পাদখর রুহ! শুহাোর যনশায় 
দজল্দতফক েুফি যেল, হুর আলআঈনফের সাফ্ 
সহবাফসর রাতিা সহজ কফরা। যহ নবী সাল্াল্াহু 
আলাইদহ ওয়া সাল্াম এর যপ্রদমকরা, হাফত আবার 
চাপাদত তুফল নাও, রস রাজ আর েূেুল রায়ফের 
পাওনা দমদেফয় োও। যেখফব যতামার হাফতর 
ঐ চাপাদতও প্রশাদন্ত লাভ করফব। আর তুদম 
ইনশাআল্াহ রসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়াসাল্াম 
এর হাফত হাউফজ কাউসাফরর পাদন পান কফর 
অনন্তকাফলর জন্ প্রশাদন্ত লাভ করফব।

ওফহ উমু্মল মু’দমনীন আদয়শা (রাদেঃ) সন্তাফনরা, 
মাফয়র যপাশাফকর সম্মাফন ওফের জীব যেফন 
দেঁফি যেফলা, োরা দনক্াবফক তাঁবু (যেন্ট) আর 
অপসংসৃ্দত বফল। োরা আম্মাজাফনর চদরফত্র 
কাদলমা যলপন করফত চায়। যহ ভাই প্রস্তুত যহান 
আল মালহামার জন্, প্রস্তুত যহান কাফলা পতাকার 
অধীফন আল্াহর কাদলমা বুলন্ করার লফক্্, 
প্রস্তুত যহান সমতি তাগুতফক শাফয়তিা কফর আল্াহর 
জদমফন আল্াহর দবধান কাফয়ম করার জন্। আর 
কত দেন অলসতায় কাোফব? সবাই েখন কফরানা 
ভাইরাফস ব্তি, তখফনা েুফগর হুবাল আফমদরকা 
দ্ীফনর দবরুফদ্ধ েুফদ্ধর মহিায় ব্তি। ভাই আপদন 
দক জাফনন ৩০০০০ হাজার আফমদরকান আদমথি ও 
ন্াফো যসালজার, ২০০০০ েুফদ্ধর সরঞ্াম দনফয় পূবথি 
ইউফরাফপ মহিা করফত প্রস্তুদত দনফচ্। আর আমরা 
প্রদতদনয়ত ভাইরাফসর আপফিফে ব্তি সময় পার 
করদে, নয়ত হাদস িাট্া রিলবাদজফত যমফত আদে, 
আল্াহর কাফে পানাহ চাই। আল্াহ এই জাদতর 
েুবকফের অ্ীলতা য্ফক দহোজত করুন, সবর 
োন করুন, ইদতিগোরমুখী করুন। ইয়া আল্াহ! 
আমাফের ইলম, আমল এবং সমফয় বারাকাহ োন 
করুক আমীন। ইয়া রব্াল আলামীন। 

                              কফেন্ট
           Bara ibn Malik 

মবিরালদক মনমচির ভুদল পগদি আজদকর 
মুসমলম উম্মাহ! ইসলাদম মবিরাল আদি, 
এ কথাটি অদনদক মবব্ররদবাধ কদর 
নাউজমুবল্াহ। কাদের বনু্ধদের সাদথ 
পমলাদমিার সময় রাদের পক্ষ পথদক উদে 
আদস প্রশ্ন পরামাদের ধদম্ব নামক মভন্ ধদম্বর 
পলাকদের হর্যা করার কথা আদি??? 
রখন অদনক মুসমলমই মুখ বাকা কদর 
পেদল ও ঘুমরদয়-মেমরদয় উত্তর পেয়! 
আেদসাস আজদকর মুসমলমদের জন্য, 
ইসলামদক অন্যান্য ধদম্বর মদরা একটা ধম্ব 
মদন কদর। আল্াহ আপমন মুসমলমদের 
পমরপূণ্বভাদব মহোয়র োন করুন আমীন। 
আরাকাদনর কথা, মহোজদরর রাদরের 
কথা, মেমলমস্দনর কথা, কামমিদরর কথা, 
আরাকান, কামিীর, এই েইুটি জনপে 
মুসমলমদের মিদলা। এমন নয় পয, েটুি 
জনপে কাদেরদের েখদল মিদলা, মকন্তু 
কাদেররা েখল কদর মনদলা। আমাদের 
ভাইদবানদের মনম্বমভাদব হর্যা করদলা। 
মেমল্র কথাও একমেন ভুদল যাদবা!৷ 
মেমল্দর এদরা মনম্বমভাদব হর্যা করদলা 
অথে আমরা রাদের মকিুই করলাম না। 
আমাদের বাগোলী মুজামহে ভাইদের জন্য 
উমেৎ হদব মেমল্দক ও লীদগর পনরাদের 
আদগ সাইজ করা। ইমডিয়ান পণ্যসহ লীদগর 
যর পকাম্পামন আদি পসগুদলা বজ্ব ন করা। 
লীগদক এদেদি েবু্বল করা একান্ জরুমর। 
এরাই পরবরীতী দর বোগুদর পমরণর হয়। 
পেদির লক্ষদকাটি টাকা খরে (ধ্বংস) কদর 
আজদক বোগুর মুমজদবর জন্য পূজা করা 
হদচ্! মেমল্র প্রমরদিাধ পযদকাদনা মূদল্য 
মনদর হদব আমাদের। এরা খুব পকৌিদল 
আমাদের ভাইদের হর্যা কদরদি। আর 
যারা আদিপাদি আদি রারাও মৃরু্যর ভদয় 
প্রমরদিাদধর পনওয়ার ইচ্াও করদি না।
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যেতনায় জরাজীণথি এই সমাফজ আল্াহর যতৌদেফক 
আমরা োরা দজহাফের প্রফয়াজনীয়তা এবং তাওহীফের 
মমথি বুেফত যপফরদে এবং োরা বুেফত পাফর নাই—
সবারই দবদভন্ রকম সীমাবদ্ধতা রফয়ফে দ্ীফনর যমহনত 
করার যক্ফত্র। আমরা আমাফের সত্ দবচু্ত বিফের 
জামাফতর দবদভন্ রকম সমাফলাচনা কফর ্াদক। 
মানুষফক যগামরাদহ য্ফক বাঁচাফনার জন্ দনচিয়ই এর 
প্রফয়াজন রফয়ফে।

মােখাফন একো ক্া বফল যনই। অফনক সময় 
সমাফলাচনা করফত দগফয় বিফেরফক যে গাদলগালাজ 
করা হফয় ্াফক, যস গাদলগালাফজর োয় অন্ভতিফের 
উপরও বতথিায়। অকারফণ গাদলগালাজ আদম কখফনাই 
পেন্ কদরনা। একো মানুফষর জাগদতক সম্মানফক 
মূল্ায়ন করা অবশ্ই শালীনতার শাদমল। তারপরও 
মাফে মাফে গাদলগালাজ করা হফয় োয় অন্ ভতিফের 
কারফণ। প্র্ফম েখন শালীন ভাষায় যকান জামাফতর 
যগামরাদহর দবদভন্ দেক তুফল ধরা হয়, তখন অন্ 
ভতিরা বফল ওফি—”তারা এত বি বি আফলম তারা দক 
কম বুফেন?” ব্াস…তখনই মুফখ এফস োয়, “তারাফতা 
প্ভ্টি যগামরা”।

আফরকো দবষয় হফচ্, এফককো ঘরানা দনফজরাই 
একমাত্র আহফল হক হওয়ার যে োদব কফর, তার হয়ফতা 
চার পয়সা মূল্ আল্াহর কাফে যনই। কওদম ঘরানার 
যলাফকরা আহফল হাদেসফের কাফরা য্ফক তাওহীফের 
দবষফয় সামান্ পান য্ফক চুন খসফল যেভাফব অ্াোক 
কফরন, দনফজফের ঘরানার যকউ একই কাজ করফল 
দকংবা তার চাইফত জঘন্ কাজ করফল যস ভাফব 
অ্াোক কফরন না বা করার সাহস পান না। একই ক্া 
অন্ান্ ঘরানার যক্ফত্রও। দনজ ঘরানার প্রদত একো 
আলাো োন যকন জাদন অদধকাংশই কাদেফয় উিফত 

পাফর না। ব্দতক্রম অবশ্ই রফয়ফে। যতা বলদেলাম, 
এভাফবই অভ্ন্তরীণ যকান্ল এবং মুসলমানফের 
মাফে পারস্পদরক কাঁো যোিােুদি ও যরষাফরদষর প্ 
েীঘথি য্ফক েীঘথিতর হফচ্। েফল পদরফবশ নটি হফচ্। 
জনসাধারণ দবভ্ান্ত হফচ্। োওয়াফতর যক্ত্র সঙু্কদচত 
হফচ্। এগুফলা অবশ্ই েুঃখজনক।

প্রায়ই যেখা োয়, মূল দবষয় বাে দেফয় এমন এমন 
দবষয় তুফল এফন দবদভন্ জফনর সমাফলাচনা করা 
হফচ্, ো সমাফলাচনার যকান কারণ হফতই পাফর না। 
যশষফমশ যেখা োফচ্, আমার অনুসরণীয় কাফরা য্ফকই 
যসই কারণো প্রকাশ পাফচ্। তখন প্রদতপফক্র কাফে 
আমাফক লদজ্ত হফত হফচ্। যতা আসফল এসব য্ফক 
উতেরফণর দক উপায়? অফনকদেন য্ফক মা্ায় একো 
দচন্তা ঘুরদেল। আদম যসো খুব একো সাজাফত পাদরদন। 
তফব দচন্তােুকু সবার সফগে যশয়ার করা সমীচীন মফন 
হল।

এই যে আমরা োরা তানদজফমর কাফজর সফগে েুতি 
হফয়দে, আমরা সবাই দক সবদকেু প্রকাফশ্ করদে? 
দনচিয়ই না। কারণ হফলা, পাদরপাদশ্থিক সীমাবদ্ধতা। 
যতা এই সীমাবদ্ধতা সব েফলরই রফয়ফে। তাহফল দক 
তাফের যগামরাদহর ক্া মানুষফক তুফল ধরা আমরা 
বন্ কফর যেফবা? কখফনাই নয়। বরং মানুষফক সফচতন 
করার জন্ কাজ অবশ্ই চাদলফয় যেফত হফব। দকন্তু 
যসো করফত দগফয় আমাফের আচরণ উচ্চারণ যকমন 
হফব? এো অবশ্ই গুরুত্বপূণথি একো প্রশ্ন।

যতা যে দবষয়ো সামফন যরফখ আমরা একজফনর 
সমাফলাচনা করফবা, তা হল—আমাফেরফক ধফর দনফত 
হফব, আমার সমাফলাচনার পাত্র যে ব্দতি, দতদন অবশ্ই 
যগাপন যকান কােথিক্রফমর সফগে জদিত।
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দতদন মফন মফন মুজাদহেফেরফক ভালবাফসন এবং 
তাফের জন্ দবদভন্ রকম কাজ কফরন। দকন্তু যসো তারা 
যগাপফন কফরন। এো েখন ধফর দনলাম, এখন দতদন 
যে ঘরানারই হন না যকন আমাফের মফন তাঁর প্রদত 
একো সহানুভূদত জন্মাফব। আর এই সহানুভূদতোই 
হফচ্ ইসলাফমর সীসা ঢালা ভ্াতৃত্ব। এ অবস্থায় 
সকল মুসলমান আমার কাফে সমান হফয় যগল। 
এবার সমাফলাচনার পালা। এখন ওই ব্দতির প্রকাশ্ 
কােথিকলাফপর মফধ্ যেো কুেদর, যসোফক অবশ্ই 
কুেদর বফল প্রচার করফত হফব। যেো যগামরাদহ যসো 
অবশ্ই যগামরাদহ বফল প্রচার করফত হফব। দকন্তু 
যসই প্রচারকােথি সম্পােন করফত দগফয় এই অবস্থায় 
আমার দ্ারা এমন আচরণ উচ্চারণ প্রকাশ পাফব না 
ো তার ভতিকুলফক অন্ায়ভাফব আঘাত করফত পাফর। 
আর এমনো ধফর যনয়াফত আমরা দনফজরাও োফের 
অনুসরফণর োবী কফর ্াদক, তারাও যেফহতু যেতনা 
য্ফক মুতি নন জীদবত ্ াকা পেথিন্ত, তাই কখফনা তাফের 
য্ফক যকাফনা দবচু্দত ঘফে যগফল যসো বজথিন করফতও 
আমাফের বাঁধফব না।

প্রসগেত, সম্প্রদত যেখফত পাদচ্, রজব তাইফয়্ব 
এরফোগাফনর দসদরয়া সংক্রান্ত দসদ্ধাফন্তর প্রদত সম্থিন 
ব্তি করার কারফণ অফনফকই অফনফকর প্রদত অপবাে 
েঁুফি দেফচ্। আফরকো গুরুত্বপূণথি দবষয় হফচ্, এফেশীয় 
োওলা সম্থিকফের সফগে আমাফের আচরণ দক হফব?
যকান সফন্হ যনই োওলার অপরাফধর দেদরদতি অফনক 
েীঘথি। দকন্তু তাই বফল তাফের সবদকেুই দক অপরাধ? 
তাফের শরীয়ত সম্মত যকান কাফজর সম্থিন করা হফল 
একজন দক খাদরদজ হফয় োফব?এত সামান্ কারফণ 
মুসদলম ভ্াতৃফত্বর বন্ন আমরা দেন্ করফত পাদরনা। 
আমাফের তনদজম দনচিয়ই এই দশক্া আমাফেরফক 
যেয়দন। এ দবষফয় সংফক্ফপ েুফো ক্া বদল। প্র্মত, 
খাদরজীরা েলগত ভাফব কাফের হওয়ার পফক্ আহফল 
সুন্াহ ওয়াল জামাআফতর সবথিসম্মত বতিব্ যনই। 
দদ্তীয়তঃ বাংলাফেফশ োরা সম্থিক রফয়ফেন, তারা 
খাফরজীফের খাদরদজ কােথিকলাফপর সফগে একমত, এমন 
যকাফনা দনচিয়তা যনই। হফত পাফর দকেু দকেু কাফজর 
প্রদত সম্থিন রফয়ফে। দকন্তু যসসব কারফণ তারাও 
খাদরদজ হফয় োফব এমনো নয়।

এ েুফো দবষয় সামফন যরফখ োওলার একজন এফেশীয় 
সম্থিকফক তাগুতফের হাফত ধদরফয় যেয়া—অন্ফের 
ক্া বলফত পারফবানা—আদম দনফজর জন্ কুেদর মফন 
কদর। উপরন্তু তা েদে হয় তাওহীফের ক্া বলার 
কারফণ। আল্াহ আমাফক যহোজত করুন!

একই ক্া অন্ান্ ইসলামী েলগুফলার যক্ফত্রও। 
েদেও যসগুফলা প্ভ্টি দকন্তু জামাফত ইসলামী, 
চরফমানাই ইত্াদে েলগুফলার যনতা-কমথিীফের দবরুফদ্ধ 
তাগুত যগাষ্ীফক সাহাে্ করা আদম আমার ঈমাফনর 
জন্ েুঁদকপূণথি মফন কদর। অফনকগুফলা অফগাোফলা ক্া 
বললাম। তাহকীক কফর যকান ভুলত্রুদে যপফল ধদরফয় 
যেয়ার অনুফরাধ রইল। এো যতমন তাদ্বেক আফলাচনা 
না; জাটে দকেু দচন্তা যশয়ার করা, তাই প্রদত ক্ার 
সফগে যরোফরন্ যেয়ার প্রফয়াজন অনুভব করলাম না। 
কাফরা যকাফনা দবষফয় সংশয় পূণথি মফন হফল তাহকীক 
কফর জানাফবন ইনশাআল্াহ!

কতমন্ট
খুররলাম আহশক

আঁত�, আপনাবক ্নযেোদ। �ুে 
সুনদর ও গুরুত্বপূণ্ কথা িুবল 
এবনবেন। আল্াি কেুল করুন 
আমীন।   সমাবলাচনা নয়, েরং 
েলা িবে সংশয় তনরসন। েযেততি/ 
িামায়াবির নাম উবল্� না কবর 
আতকদা/ মানিাি তনবয় দতলল 
তেততিক আবলাচনা করা। িাবি 
কবর েুলগুবলা ওবি আবস, 
এেং উম্াি ফায়দা িাতসল 
কবর। শাই� আইমান আল-
িাওয়াতিরী িাতফঃ এর তলত�ি 
(ইসলামী েসন্ত) �ুে উপকারী 
আমার মবন িবয়বে। শাই�ও 
দাউলার োবলা কািগুবলাবক 
সাবপাি্ কবরবেন।
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ি. আবু বকর নাদজ হাদেজাহুল্াহ তার অনবে্ গ্রনহ- 
 যত শায়খ (ম্াফনজফমন্ট অভ স্াফভজারী) إدارة التوحش
আবু ক্তাো আল দেদলদতিদনর একো সুদচদন্তত গফবষণা 
উফল্খ কফরফেন-যেখাফন দতদন দবসৃ্ত একো ধ্রুবসত্ 
সবার সামফন নতুন কফর তুফল ধফরফেন। শায়খ আবু 
ক্তাো (োঃআঃ) বফলন- 

“োরাই কু্রফসি েুফদ্ধর ইদতহাস দলফখফেন-যবদশর ভাগ 
যক্ফত্র ইদতহাসোফক এমন দকেু ব্দতি (বা বলা োয় 
দনদেথিটি ক্াদরশমাদেক দলিার) যকদ্রিক ভাফব তুফল 
ধফরফেন - োরা তাফের পূবথি য্ফক চফল আসা দবদভন্ 
যচটিা সংগ্রামফক একদত্রত কফর একো যগাোফনা রূপ 
দেফয়ফেন এবং যনতৃত্ব দেফয় পদরকল্পনা কফর উৎসাহ 
বতদর কফর দমশনফক আফরা প্রসাদরত কফরফেন। (েফল 
মফন হয় যেন দবজয় ো তার একক প্রফচটিা, আজ 
যসরকম যকউ একজন যনই বফলই দবজয় হফচ্ না 
এবং তার ব্দতিত্ব ও যনতৃফত্বর কাদরশমাোফকই তুফল 
ধরা হয়, দকন্তু সবাইফক সফগে দনফয় দক দক কাজ তাফক 
করফত হফয়ফে,তার সগেীরা দক কফরফে, দক দক তির 
অদতক্রম করফত হফয়ফে তা তুফল ধরা হয় না।)

েফল পািক যভফব বফস –কু্রফসি েুফদ্ধ মুসলমানফের 
দবজয় বুদে যকান প্রদতদষ্ত রাফষ্ট্রর মাধ্ফম সম্পন্ 
হফয়ফে, (যেন নুরুদ্ীন জদগে, সালাহউদ্ীন আইয়ুবীফের 
হাফত মফন হয় যরদিফমি রাষ্ট্র দেল-আর যসই যরদিফমি 
রাফষ্ট্রর যরদি বসন্রা দনফেথিশ পাওয়া মাত্র কু্রফসিারফের 
হাদরফয় দেফয়ফে, ব্াপারো েদে তাই হফতা, ত্ায়ফল 
আমরা কু্রফসি েুফদ্ধর ইদতহাফস আইউদব বা জদগেফর 
স্রণ করতাম না, বরং তখনকার আনুষ্াদনক আব্াসী 
খদলো দেদন দেফলন তাফরই স্রণ করতাম,অ্চ 
আমরা- আদম দনফজও - তার নামই জাদন না। তা োিা 
জদগে পদরবাফরর হাফত যেমন দসদরয়ার দকেু অঞ্চল দেল-
আব্াসী যখলােফতর অন্ান্ অঞ্চফলর প্রশাসকফের 
হাফত যতা এমন আফরা েশো অঞ্চল দেল, কই তাফগাফর 
দেয়া যতা কাম হয় নাই। জদগে পদরবারও যরদিফমি ো 
পাইফেন; যসো দেয়া আগাইফত পাফরন নাই, জনগফণর 
মধ্ য্ফক োওয়াহ, তাজনীে, আর তাহরীফের মাধ্ফম 
তাফক যগদরলা েল বতদর করফত হফয়ফে, যখলােফতর 
একজন স্বীকৃদত প্রাপ্ত আঞ্চদলক প্রশাসক হফয়ও েীঘথিদেন 

ইমােুদ্ীন জদগে রহঃফক যরাহা-বতথিমান যলবানফনর দকেু 
অঞ্চল- দবজফয়র আফগ যগদরলা েুদ্ধ চালাফত হফয়ফে-
এইবার কন, দক কইফবন? 

আম জনগণফর দজগাই, আবু্র রাজ্াক দবন ইউসুফের 
যেফলর মফতা দক খাদল প্রদতদষ্ত রাষ্ট্রফরই জােুর কাদি 
আর সব সমস্ার সমাধান মফন করফবন নাদক েুফগর 
আইয়ুবী যমাল্া উমফরর েফল যোগ দেফবন? যগদরলা 
েুদ্ধ যেইখা নাক দসেকাইয়া কইফবন ময়োন কই, 
েুদ্ধ কই??!! নাদক আপদনও শরীক হইয়া ময়োন 
বানাফনার যমহনফত নামফবন...গাজওয়া আর সাদরয়্া 
দেফয় রাষ্ট্রোফক প্রসাদরত করফবন, পৃদ্বীর সকল প্রান্ত 
য্ফক এক উম্মাহ এক পতাকা এক দখলাোর এই 
দমশনফক সাহাে্ করফবন, স্াফভজাদর যকমফন ম্াফনজ 
করফত হয় যহইিা দশখ্া প্রফয়াগ কইরা জনগণফক 
সগেী কফর যনফবন, আর তার আফগ যেই অঞ্চল এখফনা 
তাগুফতর অধীন যহইিাফর প্রশাসনশূন্ করফবন-োফত 
স্াফভজারী বতদর হইফল ম্াফনজ করা োয়। )

োই যহাক, শায়খ বলফেন-যস দবজয়গুফলা প্রদতদষ্ত 
রাফষ্ট্রর মাধ্ফম হফয় যগফে মফন করা “দকন্তু একো 
সুস্পটি ভুল ধারণা। বাতিবতা যমাফেই এমন দেল না। 
বরং- যেখা যগফে-মুসলমানফের যসই দবপুল সংগ্রাম 
আর দবশাল দবজয় সম্পন্ হফয়ফে যোে যোে অফনক 
(যগদরলা ও প্রকাশ্ েল) আর এদেক যসদেক েিাফনা 
অফনক সামদরক সংগিফনর মাধ্ফম।
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(এই যগদরলাগুলাফর আইয়ুবী এক পতাকায় আনফেন, 
েীঘথি েুদ্ধ চালাইফেন অফনক বেফরর, তার পূবথিপুরুফষর 
সময় য্ফকই এো শুরু হইদেফলা-ইমােুদ্ীন জদগে 
আর তারপর নুরুদ্ীন জদগের যনতৃফত্ব। এমন কইরা 
কইরা দকেু দকেু অঞ্চল দবজয় হইফত হইফত এক খানা 
রাফষ্ট্রর মফতা হইফে, আর শতি একখান যসনাবাদহনী 
খািায়া যগফে। এহনকার আেগাদনতিান তাফলবান আর 
যসামাদলয়া আশ শাবাফবর লফগ দমলাইয়া লন, এরপর 
আইফে কুেস দবজয়-আমফগাও ইনশাআল্াহ ইদলয়ায় 
পতাকা গািার দেন আইতাফে দব ইজদনল্াহ, সুতরাং 
কাফেলাবদ্ধ হন, শতি কেফম লাইগা ্াফকন। দক 
দবশ্াস হয় না? যতয়ফল জবাব যেন-আইয়ুবী কুেস 
মুদতির দহদতেন েুদ্ধ যশষ জীবফন করফলন ক্ান? এত 
যেরী ক্ান হইল?

তাও দবশ্াস হইল না? খািান, েলীল দেতাদে। একেু 
পফরই শায়খ আবু ক্াতাো একখান দকতাফবর নাম 
কইব, কু্রফসিারফের দবরুফদ্ধ মুসদলম এক যসনাপদতর, 
ওইিা পিফলই বুেফবন আসল ব্াপারো। চফলন, 
আবার শায়ফখর কাফে োই,আসল ব্াপারো তাঁর মুখ 
য্ইকা শুদন) হয়ফতা যেখা যগফে-এখাফন একো কু্রফসি 
দবফরাধী যকল্া-যকাফনা নবাব পদরবার োর শাসনভার 
পদরচালনা কফর আসফে এবং দনফজফের যনতৃফত্ব দকেু 
মানুষ(বসদনক) জমা কফরফে, ওখাফন যকাফনা গ্রাম 
হয়ফতা যকাফনা একজন আফলমফক যসনাপদত যমফন 
তার যনতৃফত্ব দজহাে (বা যগদরলােুদ্ধ) শুরু কফরফে, 
অ্বা যকাফনা একজন আফলম তার তাদলবুল ইলমফের 
সফগে দনফয় একো মুজাদহে কাফেলা প্রস্তুত কফরফেন, 
এভাফবই.....

তখনকার এই পদরদস্থদত সবফচ ভাফলা দেদন আমাফেরফক 
ব্াখ্া করফত পারফবন, সম্ভবত দতদন হফচ্ন- আমীর 
উসামা ইবফন মুনদকজ।যস জন্ পিফত হফব তাঁর যলখা 
বই االعتبار তার পদরবার “আফল মুনদকজরা “দেফলন 
শাইজার েুফগথির প্রশাসক। কু্রফসি েুফদ্ধ কু্রফসিারফের 
দবপফক্ তাঁফের রফয়ফে বি ধরফনর অবোন। আর 
দতদন হফলন সরাসদর ময়োফনর একজন প্রত্ক্ সাক্ী।
অন্ পফয়ফন্ট োওয়ার আফগ গুরুত্বপূণথি একো দবষফয় 
েৃদটি আকষথিণ করদে। যসো হল- নুরুদ্ীন জদগে বা 
সালাহউদ্ীন আইয়ুবী রদহমাহুমুল্ার মফতা বি বি যসনা 
নায়কফের মূল অবোনো দেল এসব েিাফনা দেোফনা 
প্রফচটিাফক এক সুফতায় গাঁ্া, একদত্রত করা, সুসংগদিত 
ও সুসংহত করা, যনতৃত্ব যেওয়া ও পদরকল্পনা করা।
দকন্তু দেনফশফষ যসসব পদরকল্পনার বাতিবায়ন ওই 
সব যসনােল আর তাঁর বসন্রাই কফরফেন আর যসই 

দজহাফের যমৌদলক একো ভূদমকা তারা পালন কফরফেন।
(অ্থিাৎ সালাউদদ্ন আইয়ুআী রদহমাহুল্াহ এর ভূদমকা 
৫০ % আর তাফের ভূদমকাও ৫০%, েদে একজন 
আইয়ুবী না ্াকফতন, তফব দবদক্প্ত প্রফচটিাগুফলা ব্্থি 
হফত পারফতা, আবার তাঁর এই দনফবদেত প্রাণ যসনােল 
েদে না ্াকফতা তফব হয়ফতা আইয়ুবী ময়োফন এক 
হাজার কু্রফসিাফরর সাফ্ একা দজহাে কফর শাহাোত 
লাভ করফতন, দকন্তু দহদতেফনর েুফদ্ধর মারহালায় উম্মাহ 
যপঁোফত পারফতা না।

এইবার চফলন একেু দমলাই, মাগদরব য্ফক মাশদরক, 
ইফন্াফনদশয়া য্ফক মাদল, যচচদনয়া য্ফক যসামাদলয়া-
সবাই দকন্তু আজ এক সুফতায় গাঁ্া। এই ব্াপারো 
উপদনফবশ আমফল সম্ভব হয় নাই, তাই আমাফের এখাফন 
সাইফয়ে আহমাে শহীে দেফলন, দলদবয়ায় একজন উমর 
আল মুখতার দেফলন, ওই অঞ্চফল দসনুসী আফন্ালন 
দেল, দকন্তু আমরা যশষ পেথিন্ত শাহাোত ও ইফতিকামাফতর 
দনআমত যপফয়দে দকন্তু নাসর ও োতহ-দবজয় অধরা 
দেল,এবং আমাফের তখনকার প্রফচটিাগুফলা একসময় 
দবলুদপ্তর দশকার হফয়ফে। আজফক আল্াহর উপর উপর 
ভরসা কফর বলফত ইফচ্ হয়,-ভয় যনই। আমরা যহফর 
োফবা না। দবলুদপ্তর দশকার হফবা না ইনশাআল্াহ। 
ভাফলা কফর তাদকফয় যেখুন, উম্মাহ সদিক মানহাফজই 
আফে, সালাহউদ্ীন আইয়ুবীও আফে। প্র্াগত রাষ্ট্র 
্াক বা না ্াক জামাআহ, রেবণ, আনুগত্, দহজরত 
ও দজহােই আমাফের প্, এই পফ্ চলফল রাষ্ট্র না 
্াকফল রাষ্ট্র হফব, আর ্াকফল আফরা বি হফব। ভয় 
নাই, আসুন আর যেরী না কফর কাফেলাবদ্ধ হই।)

েযাফেযা 
কফর তযানকফয় ফেখুি, 

উম্যাহ সঠিক েযািহযাফজই 
আফে, সযােযাউদ্ীি আইয়ুবীও 
আফে। প্রথযােত রযাষ্ট্র থযাক বযা িযা 

থযাক জযােযাআহ, শ্রবণ, আিুেত্, 
নহজরত ও নজহযােই আেযাফের পথ, 

এই পফথ চেফে রযাষ্ট্র িযা থযাকফে রযাষ্ট্র 
হফব, আর থযাকফে আফরযা বে হফব। 

েয় িযাই, আসুি আর ফেরী িযা 
কফর কযাফেেযাবদ্ধ হই।
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সংদবদধবদ্ধ সতকথিীকরণ
১. ব্রাফকফের দভতফরর সব ক্া আমার দনফজর, শায়ফখর ক্া য্ফক 
আলাো করার জন্ ব্রাফকে ব্বহার করা হফয়ফে। ম্াফনজফমন্ট অভ 
স্াফভজারী বইফয়র মতফনর ইবারত নাদক একেু কদিন এই জন্ 
একেু শরাহ করার যচটিা করলাম। আল্াহ ভুলগুফলা ক্মা করুন।

২. একেু দভন্ দবষফয়র যলখা তাই যকা্াও যকা্াও একেু দভন্রকম 
ভাষা ব্বহার কফরদে। ক্মাসুন্র েৃদটিফত যেখার অনুফরাধ।

৩. আমাফের এই যলখাো banglar omor ভাইফয়র যপাটে “ 
প্রফত্ক েুফগই সালাহউদ্ীন আইয়ুবীর জন্ম হয়, দকন্তু..” এর 
প্রদতদক্রয়ায় যলখা। তাই সমূ্পরক যলখা দহফসফব ভাইফয়র যপাটেোও 
পফি যনওয়ার অনুফরাধ।

৪. এই যলখার একো মাকসাে এক োঁফক শায়খ আবু বকর নাদজর 
ইোরাতুত তাওয়াহহুশ (ইংদলশ-ম্াফনজফমন্ট অভ স্াফভজারী) আর 
শায়খ আবু ক্তাো আল দেদলদতিদনর দকতাব بني منهجني বই েুফোর 
এক েলক দবজ্াপন করা। এখনও না পফি ্াকফল এখনই পফি 
যেলুন। দলংক দেফত পারমু না ,দমম্বারুত তাওদহফে দগফয় খঁুফজন, 
খুঁজফত খঁুজফত আফরা দকতাব পফি যেফলন। যেমন -فی  العمدة 
 বা শায়খ আবু মুসআব আস إعداد العدة للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز
সুরীর االسالمية العاملية  املقاومة  املستضعفني তারপর دعوة   ওইখাফন.حرب 
দগফয় যখাঁজাফখাঁদজ করফল সু্বস্বােু আফরা অফনক দকেু যপফয় োফবন 
ইনশাআল্াহ, বারাকাল্াহু দে সা’দয়কুম।
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যকা্ায় আজ েীনার দেরহাফমর যগালামরা। এই িলার, 
ইউফরা আর োকার যনশায় বুে হফয় ্াকা জাফহল 
মুসদলমরা যকা্ায়? োরা এই েুদনয়ার দজল্দতর লাইফে 
একেু ভাল ্াকার আশায়, জদমফনর বুফক উম্মফতর 
যরেষ্ মানুষফের েূফর সদরফয় দেফয়দেল। দক্তালফক 
জদগেবাে প্রমাণ কফর তাগুফতর কাফে ভাল(!) মুসদলম 
সাজার যচটিা কফরফো। দনফজফের আফয়দশ জীবফন 
ব্াঘাত না ঘফে তাই যতামরা ভুফল দগফয়দেফল মুজাদহে 
ভাইফের অসহায় পদরবারফক। গুম, খুন হফয় োওয়া 
ভাইফের ইয়াদতম সন্তান ও আমাফের পেথিানশীন দবধবা 
যবানফের। একবারও যতামরা জানফত চাওদন তারা 
যকমন আফে, যকা্ায় আফে, দক দেফয় ভাত খাফচ্, 
দচদকৎসা করাফনার মত অ্থি হাফত আফে দকনা?

আমরা তাগুফতর ভফয়, সমাজ রক্ার ভফয়, জমাকৃত 
সম্পফের পাহাফি অভাব লাগার ভফয় তাফের ভুফল 
দগফয়দে। ওয়াল্দহ! সালাত, দসয়াম, দক্তাল যেমন 
েরে, যতমদন এই প্রদতদে পদরবার, ইয়াদতম সন্তানফের 
োদয়ত্ব ও দনয়দমত যেখাফশানা করাও আমাফের উপর 
েরে। নয়ত মৃতু্র পূফবথি কদিন শাদতির সমু্মখীন হফত 
হফব, দবচার দেবফস আেফসাফসর কারণ হফত পাফর। 
আপনারা দক রসূল (সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম) 
এর এই হােীে শুফনফেন?

‘‘যে আল্াহর রাতিায় দজহাে কফর না, অ্বা যকান 
মুজাদহেফক (দজহাফের সরঞ্ামাদে বা অ্থি দেফয়) 
বতদর কফর না, অ্বা যকান মুজাদহফের যরফখ োওয়া 
পদরবাফরর যখাঁজ খবর রাফখ না (বা যেখাফশানা কফর 
না), আল্াহ তাফক দক্য়ামাফতর আফগ আকদস্ক আোব 
দেফয় শাদতি দেফবন’’।[সহীহ,আবূ োউে]

িাইখ্ আবু বাসীর রনহোহুল্াহ এই হােীরছর 
ব্াপারর বরলন: ‘তাই থিান েু’নেরনর েন্ উরল্নখত 
নতন থরেণী ব্তীত অন্ থিান থরেণীরত িানেল 
হওয়া উনচত নয়: হয় থস আল্াহর রাস্তায় নেহাে 
িররব, অেবা থিান েুোনহরের থররখ যাওয়া 
পনরবাররর থখঁাে খবর রাখরব (বা থেখারিানা 
িররব) অেবা থিান েুোনহেরি আল্াহর রাস্তায় 
ততনর িররব; অন্োয় থস তার উপর নবিয়াোরতর 

পূরবভেই(আল্াহর) আযাব আসার অরপক্ষা িরুি; 
আল্াহ ছািা থিউ োরন না এই আযারবর নবিয়বস্তু 
এবং প্রিৃনত নিরূপ হরব।’

কারণ এখাফন শুধু আল্াহর রাতিায় মাল খরচ বা যকান 
মুজাদহে পদরবারফক সাহাে্ করাই মুখ্ দবষয় নয়, 
বরং এর সাফ্ এক পুরা মজবুত দজহাে প্রদক্রয়া 
জদিত। একজন মুজাদহে েখন আল্াহর রাতিায় দজহাে 
করফত োয়; যস েখন যেফখ যে, আদম েদে আল্াহর 
রাতিায় দনহতও হই, তাহফল দপেফন আমার যসইসব 
আন্তদরক দপ্রয় ভাই-যবাফনরা রফয়ফে, োরা আমার স্তী, 
সন্তান-সন্তদত এবং পদরবারফক শুধু আদ্থিক সহফোদগতা 
বা যেখা যশানাই নয়, বরং তাকওয়া, সবর এবং 
ইদতিক্ামাফতর সবকও দশখাফব। এমনদক প্রফয়াজফন 
শহীফের পদরবাফরর অন্ান্ সেস্ফের আল্াহর 
দেফক োওয়াহও যেয়ার যচটিা করফব। আর েদে এর 
দবপরীত হয়, তাহফল একজন মুজাদহে আল্াহর রাতিায় 
আন্তদরকভাফব তাঁর জান যকারবান করফত দদ্ধাফবাধ 
করফব। আমরা দক এো যভফব যেফখদে!

আমাফের মুজাদহে শাইখ আফনায়ার আল আওলাক্ী 
রদহমাহুল্াহ তাঁর এক যলকচাফর আেফসাস কফর 
বফলফেনঃ ‘‘ইয়ামাফনর এক ভাই আমাফক বফলফেন, 
যকান একজন যবাফনর স্বামী দজহাফে শহীে হওয়ার 
পর, যসই যবান আদ্থিক অভাফবর সমু্মখীন হন, 
এমনদক যসই যবান ঈফের দেন মানুফষর কাফে তার 
বাচ্চাফের ঈফের জন্ পুরাফনা জামা-কাপি তালাশ 
করফে। আল্াহু আকবার! হায় আেফসাস আমাফের, 
আমরা আল্াহ সুবহানাহু ওয়া তা‘য়ালার সামফন দক 
জবাব যেব? আমাফের দক অশ্রুদসতি হফচ্ না! রসূল 
(সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম) এর সাহাবী এবং 
এইসব ভাইফের রফতির দবদনমফয়ই যতা আজ আমাফের 
কাফে ইসলাম এফসফে। যকননা পূফবথিই বফলদে, আল্াহ 
আপনাফক আজ আল্াহর রাতিায় মাল খরচ করার 
সুফোগ দেফয়ফেন, হয়ত এই সুফোগ সব সময় ্াকফব 
না, হয়ত আর আসফবও না। 

৭৭
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যকননা, কত সময় আফে যে, আমরা আল্াহর কাফে েু’আ কদরঃ যহ আল্াহ 
আমাফক আপনার রাতিায় জান এবং মাল দেফয় দজহাে করার যতৌদেক্ 
োন করুন; আর েখন আল্াহ আমাফের েু‘আ কবুল কফরন এবং আর 
আমাফের সামফন এর সুফোগ খুফল যেন, তখন েদে আমরা দ্রুততা এবং 
আন্তদরকতার সাফ্ সািা না যেই; তখন দক আমাফের সূরা তাওবার এই 
আয়াত জানা যনই!

 َوِمنـُْهم مَّْن َعاَهَد اللََّ لَِئْن آَتَن ِمن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِلِنَي.
فـََلمَّا آَتُهم مِّن َفْضِلِه بَُِلوا ِبِه َوتـََولَّوا وَُّهم مُّْعِرُضوَن ﴿التوبة: ٧ ٧﴾

‘‘আর তাফের মফধ্ এমন কদতপয় যলাক রফয়ফে োরা আল্াহর সাফ্ 
অগেীকার কফর, আল্াহ েদে আমাফেরফক দনজ অনুগ্রফহ (প্রচুর সম্পে) 
োন কফরন, তফব আমরা অবশ্ই খুব োন-খয়রাত করফবা এবং সৎ 
যলাকফের অন্তভুথিতি হফবা। কােথিত: েখন আল্াহ তাফেরফক দনজ অনুগ্রফহ 
(প্রচুর সম্পে) োন করফলন, তখন তারা তাফত কাপথিণ্ করফত লাগফলা 
এবং (আনুগত্ করা হফত) তারা যগাঁিাদমর সাফ্ই দবমুখতা অবলম্বন 
করফলা। সুতরাং আল্াহ তাফের শাদতি স্বরূপ তাফের অন্তরসমূফহ দনোক্ 
যঢফল দেফলন, ো আল্াহর সামফন হাদের হওয়ার দেন পেথিন্ত ্াকফব, এই 
কারফণ যে, তারা আল্াহর সাফ্ দনফজফের ওয়াোর দখলাে কফরফে, আর 
এই কারফণ যে, তারা (পূবথি হফতই) দম্্া বলদেল।’’
[সূরা আত্-তাওবা(৯): ৭৫-৭৭ ]

এখন সময় এফসফে ক্াফক আ’মফল পদরণত করার। সাোকাহ কাফলকশন, 
সাোকাহ প্রোফন অধীনস্থ ভাইফের যবদশ যবদশ উৎসাহ যেওয়া। দনরাপতো 
বজায় যরফখ োদয়ত্ব পালন করা, আদলম সমাফজর দনকে এর গুরুত্ব তুফল 
ধরার। 
 
আদম আল্াহর কাফে েু‘আ কদর, দতদন যেন আমাফের ভাই-যবানফের 
দসরাতুল মুতিাদক্ফমর উপর েৃঢ় রাফখন, উম্মাহর মুজাদহে, গুম-খুন হওয়া 
আদলম, োঈ, ত্বদলব ভাইফের পদরবাফরর োদয়ত্ব যনওয়ার তাওদেক োন 
করুক, আমাফেরফক নাবী, দসদ্ীক্, সাদলহীন এবং শুহাোফের অন্তভুথিতি 

কফরন। আমীন!

৭৮



দশ. 

যয ব্যফতি শোসকতদর কোতে ফমথ্যো ও বোতনোয়োট 
অফিতযোগ কতর য�োকজনতক হ�্যো করোয়

কতক ব্যক্তির অভ্যযাস এমন যে, তযারযা জযালেম শযাসকলের 
েরবযালর ক্িলে যেযাকজলনর ব্যযাপযালর বযাক্নলে ক্িক্নলে ক্মথ্যযা 
অক্ভলেযাি উত্যাপন কলর থযালক। এলের ক্মথ্যযা অক্ভলেযালির 
ক্ভক্তিলত জযালেম শযাসকরযা ক্নরপরযাধ যেযাকজনলক হত্যযা 
কলর। এসব যেযাকও ফযাসযােকযারীলের অন্তভ্ভুতি। এরযাও 
হত্যযালেযাি্য। এলের ব্যযাপযালর আলেযািনযা করলত ক্িলে 
আল্যামযা ইবলন আলবক্েন রহ. (১২৫২ক্হ.) বলেন,

 سئل شيخ اإلسالم عن قتل األعونة والظلمة والسعاة
 يف أايم الفرتة: قال يباح قتلهم؛ ألهنم ساعون يف األرض
الفرتة أايم  يف  ذلك  عن  ميتنعون  إهنم  فقيل   ابلفساد، 
 وخيتفون. قال: ذلك امتناع ضرورة - }ولو ردوا لعادوا
 ملا هنوا عنه{ ]األنعام: 82[- كما نشاهد. قال وسألنا
 الشيخ أاب شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله.

اهـ.
“শযাইখ্ে ইসেযাম রহ.যক শযাসকলের কযালে ক্মথ্যযা অক্ভলেযাি 
উত্যাপনকযারীলেরলক এবং জযালেমলেরলক ক্বরক্তকযােীন 
সমলে (হত্যযার) ব্যযাপযালর ক্জজ্যাসযা করযা হলে ক্তক্ন উতির 
যেন, ‘তযালেরলক হত্যযা করযা ববধ। যকননযা, তযারযা েক্মলন 
ফযাসযাে সৃক্টি কলর যবড়যাে।’ এর উপর প্রশ্ন করযা হে- 
ক্বরক্তকযােীন সমলে যতযা তযারযা তযা যথলক ক্বরত থযালক 
এবং আত্মলিযাপলন থযালক? ক্তক্ন উতির যেন: ‘এ ক্বরত 

থযাকযা যতযা জরুরলতর কযারলে। েক্ে তযালের ক্ফক্রলে যেেযা 
হত, তযাহলে েযা হলত তযালেরলক বযারে করযা হলেলে তযারযা 
প্নবভুযার তযালতই ক্েপ্ত হলতযা। [আনআম: ২৮] যেমনটযা 
আমরযা প্রত্যক্ষ করক্ে। ক্তক্ন বলেন, শযােখ আব্ স্জযা 
রহ.যক আমরযা এ ব্যযাপযালর ক্জলজ্স কলরক্েেযাম। ক্তক্ন 
উতির যেন: এলক হত্যযা করযা ববধ এবং তযার হত্যযাকযারী 
সওেযালবর অক্ধকযারী হলব।” -রদ্্ে ম্হতযার: ৪/৬৪ 

অন্যত্র বলেন, 

 ويف البزازية: أفتوا أبن قتل األعونة والسعاة جائز يف أايم
الفتنة ط ملخصا. اهـ

“তযাহতযাক্ব রহ. ফযাতযাওেযা বযােেযাক্েেযা যথলক বেভুনযা কলরন, 
ক্ফতনযার সমে জযালেমলের সহলেযািীলেরলক এবং েযারযা 
শযাসকলের কযালে ক্মথ্যযা অক্ভলেযাি কলর যেযাকজনলক হত্যযা 
করযাে মযাশযালেখিে তযালেরলক হত্যযা করযা জযালেে ফলতযােযা 
ক্েলেলেন।” –রদ্্ে ম্হতযার ৬/৫৬২

উলল্খ্য, ক্বরক্তকযােীন সমে দ্যারযা উলদ্শ্য- ওেযাল্যাহু 
আ’েযাম- েখন এসব যেযাক স্ক্বধযা করলত নযা যপলর 
আত্মলিযাপলন থযালক। পলর েখন স্লেযাি আসলব আবযার 
ফযাসযাে শুরু করলব। 

আর ক্ফতনযার সমে দ্যারযা উলদ্শ্য, েখন ম্সেমযানলের 
একক যকযালনযা খক্েফযা নযা থযালক। ক্ষমতযা ক্নলে ক্নলজরযা 
মযারযামযাক্র ও েযাঙ্যা-হযাঙ্যামযাে ক্েপ্ত হে তখন। 

যমযাটকথযা, এসব যেযাকলক েখনই পযাওেযা েযালব হত্যযা করযা 
েযালব। এরযা ম্ফক্সে ক্ফে আরে। এলের দ্যারযা সমযালজর 
শযাক্ন্ত-শৃঙ্খেযা ক্বনটি হলছে। জনজীবন অক্তষ্ঠ হলে পলড়লে। 

যযসব কোরতে একজন মুসফ�ম 
হ�্যোর উপযুতি হতয় পতে - ২৮

ইলম ও জিহাদ
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 যযসব কোরতে একজন মুসফ�ম 
হ�্যোর উপযুতি হতয় পতে- ২৯ 

ইেম ও ক্জহযাে
এগোর. বোফগ

একজন খক্েফযা থযাকযাবস্যাে বযা আহলে হে ওেযাে আকে 
একজলনর হযালত বযাইেযাত ক্েলে যেেযার পর অন্য যকউ 
খক্েফযা েযাক্ব করলে হযাক্েলস তযালক হত্যযা কলর ক্েলত বেযা 
হলেলে। যেমন এক হযাক্েলস এলসলে,

 من أاتكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق
عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه

“কতযামরযা এক ি্বতির (অথ্বযাৎ এক খব�েযার) হযাণত 
ঐক্িদ্ধ থযাকযািথিযাে যবে অন্য ককযান ি্বতি কতযামযাণের 
ঐক্ বিনটি করণত আণস িযা েযামযাণত বিবছিন্নতযা সবৃটি 

করণত আণস, তযাহণ� তযাণক হত্যা কণর েযাও।” 

-মসুলিম: ৪৯০৪

অন্য হযাক্েলস এলসলে, 

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما
“েক্ে ে্ই খক্েফযার বযাইেযাত হে, তযাহলে ক্দ্তীে জনলক 

হত্যযা কলর েযাও।” -ম্সক্েম: ৪৯০৫
এ হত্যযা তযা’ক্ের ও ক্সেযাসতরূলপ। এ ধরলনর ব্যক্তিলক 
হত্যযা নযা করলে েেযােক্ে যেখযা যেলব। ক্ফতনযা, মযারযামযাক্র 
ও েযাঙ্যা-হযাঙ্যামযা শুরু হলব। সমযালজর সযাবভুজনীন শযাক্ন্ত-
শৃংখেযা রক্ষযালথভু একজনলক হত্যযা কলর ক্েলত বেযা হলেলে। 

শযাইখ্ে ইসেযাম ইবলন তযাইক্মেযা রহ. বলেন, 

قتل، مثل اال ابلقتل  يندفع فساده ىف األرض  مل   ومن 
املفرق جلماعة املسلمني. اهـ

“হত্যা করযা ি্তীত যযার েযাসযাে ও অবনটি েমন হণছি 
নযা তযাণক হত্যা কণর কেেযা হণি। কযমন, ঐক্িদ্ধ 
মসুব�ম সমযাণে কয (বনণেণক খব�েযা েযাবি কণর) 

বিণভে ঘটযাণত চযাে।”

–মাজমউুি ফাোওয়া ২৮/১০৮-১০৯

এরপর ক্তক্ন এর পলক্ষ ক্রআন 
স্ন্যাহর েেীে ত্লে ধলরন। 

বযাক্িলের ব্যযাপযালর এখযালন কথযা 
বযাড়যালবযা নযা। আল্যাহ তযাআেযার 

তযাওক্ফক হলে এ ব্যযাপযালর স্বতন্ত্র 
যেখযার ইছেযা আলে।

যযসব কোরতে একজন মুসফ�ম 
হ�্যোর উপযুতি হতয় পতে-

যশষ পব্ব
ইেম ও ক্জহযাে

যশষকথো

বতভুমযান ম্সক্েম সমযালজর একক্ট ভ্ে ধযারেযার খণ্ডলন 
যেখযাক্ট শুরু হলেক্েে। তযাগুত যরেেী ও তযালের েযােযাে 
েরবযাক্র যমযাল্যালের অপপ্রিযার-অপব্যযাখ্যযার ফলে ম্সক্েম 
সমযালজ আজ ব্যযাপকভযালব এ ধযারেযা যিঁলড় বলসলে যে, 
ইসেযাম শযাক্ন্তর ধমভু। কযাউলক হত্যযা করযা ইসেযাম পেন্দ 
কলর নযা। 

এ মহযা ভ্যাক্ন্ত েূরীকরলের প্রলিটিযারূলপই এ ক্্ষদ্র প্রেযাস। 
ক্ক ক্ক কযারলে একজন ম্সেমযানলক হত্যযা করযা ববধ বযা 
আবশ্যক হলে পলড় েেীে-প্রমযােসহ সংক্ক্ষপ্তযাকযালর ত্লে 
ধরযার যিটিযা কলরক্ে। এখযালন যেসব সূরত উলল্খ করযা 
হলেলে হত্যযার িক্ণ্ড এতট্ক্লতই সীমযাবদ্ধ নে। আরও 
ক্বক্ভন্ সূরত ও কযারে আলে। সকে সূরত একলত্র জমযা 
করযা উলদ্শ্য নে। যমযাটযাম্ক্ট ইজমযাক্ে ও উসূেী ধযারেযা 
যেেযা উলদ্শ্য। আশযাকক্র আল্যাহ তযাআেযার তযাওক্ফলক 
এ কযাজক্ট হলেলে। আলরযা ক্বস্যাক্রত ক্ফকহ ফযাতযাওেযার 
ক্কতযাবযাক্েলত এবং উেযামযালে যকরযালমর কযাে যথলক যজলন 
যনেযা যেলত পযালর। 

যে ক্বভ্যাক্ন্ত েূর করযার জন্য এ প্রেযাস শুরু হলেক্েে, 
এ যেখযার দ্যারযা আল্যাহ তযাআেযা েক্ে তযার ক্কে্টযাও 
েূর কলর যেন তযাহলেও আক্ম সযাথভুক। আল্যাহ 
তযাআেযার কযালে প্রযাথভুনযা ক্তক্ন যেন এ ক্্ষদ্র প্রেযাস 
কব্ে কলরন। এলক আমযার গুনযাহ মযাফ ও 
নযাজযালতর উক্সেযা বযানযান। আমীন। 

এক নজতর ফরসো�োর সোরমম্ব

# ইসেযাম কযাউলক হত্যযার অন্মক্ত যেে নযা 
কথযাটযা ভ্ে। ম্সক্েম সমযালজর দ্ীক্ন ও ে্ক্নেযাক্ব 

মযাসআেযাহযাত রক্ষযালথভু শরীেত 
অলনকলকই হত্যযার অন্মক্ত ক্েলেলে, 

বরং অলনকলক হত্যযা করযা বযাধ্যতযামূেক 
কলরলে। 

# হত্যযা শুধ্ ঐ ক্তন ব্যক্তির মযালেই সীমযাবদ্ধ নে, 
েযালের কথযা এ হযাক্েলস এলসলে,
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وأين إال هللا  إله  ال  أن  يشهد  مسلم  امرئ  دم   ال حيل 
والثيب ابلنفس  النفس  ثالث  إبحدى  إال  هللا   رسول 

الزاين واملارق من الدين التارك للجماعة.
“কয মসু�মযান সযাক্ষী কেে- আল্যাহ ছযােযা ককযান ই�যাহ 
নযাই এিং আবম আল্যাহর রযাসভূ�; বতন কযারণের ককযান 
একটযা ি্তীত তযার রতি হযা�যা� নে: েযাণনর িে�যাে 
েযান, বিিযাবহত বযনযাকযার এিং মসু�মযানণের েযামযাআত 

পবরত্যােকযারী দ্ীনত্যােী (মরুতযাে)।”

(সহীহ বখুারী: হালিস নং ৬৪৮৪ , সহীহ মসুলিম: হালিস নং 
৪৪৬৮)

এ ক্তন ব্যক্তি েযাড়যাও ক্রআন হযাক্েলস আলরযা অলনকলক 
হত্যযার অন্মক্ত যেেযা হলেলে। এ হযাক্েলস যে ক্তনজলনর 
কথযা বেযা হলেলে তযালেরলক ক্বআইক্নক্হ হত্যযা করযা 
জরুরী। 

# অস্ত্র প্রতয়াগ ইসিামী সমাতজর লথিলেশীিো ও শালতি 
শংৃখিা বজার রাখার জন্য জরুরী। প্রতয়াজতন শরয়ী 
সীমাতরখার মত্যে থেতক জনসা্ারণও অস্ত্র প্রতয়াগ ও 
হেযো করতে পারতব। 

# আমর লবি মা’রূফ ও নালহ আলনি মুনকার ফরতে 
লকফায়া। সামলরক থবসামলরক সকি মুসিমাতনর উপর 
ো ফরে। 

# থমৌলিকভাতব মুসলিম হেযোতক চার থরেণীতে লবভক্ত 
করা োয়, 

১. হেরূলপ হত্যযা।

২. যকসযাসরূলপ হত্যযা।

৩. دفع الصائل তথযা জযান-মযাে ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষযালথভু 
হত্যযা। 

৪. ক্সেযাসত ও তযা’ক্েররূলপ হত্যযা। 

# লনত্াক্ত মুসলিমতির উপেকু্ত শে্ত পাওয়া থগতি 
হিরূতপ হেযো করা হতব, 

১. ক্ববযাক্হত ক্েনযাকযারী প্রুষ বযা মক্হেযা 

২. ডযাকযাত ও রযাহজযান

৩. সমকযামী

৪. নযামযাে তরককযারী

৫. রযাসূে সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ ওেযাসযাল্যামলক ক্নলে 
কট্ক্তিকযারী

প্রথম ে্ই যরেেীলত সকলে একমত। যশলষর ক্তন যরেেী 
মতলভেপূেভু। 

# লনরপরা্ থকাতনা মুসলিমতক অন্য থকাতনা মুসলিম 
ইচ্াকৃে হেযো করতি হেযোর বিতি োতকও লকসাসরূতপ 
হেযো করা হতব। 

# থকাতনা মুসলিম অন্য থকাতনা মুসলিতমর জান, মাি 
বা ইজ্জে আব্রুর উপর আঘাে হানতি এবং োতক হেযো 
করা ছাড়া জান, মাি বা ইজ্জে আব্রু রক্ার উপায় না 
োকতি োতক হেযো কতর থিয়া হতব। 

# মুফলসি লফি আরি েো থে বযেলক্ত থে দুলনয়াতে ফাসাি 
কতর থবড়াতচ্, হেযো ছাড়া োর অলনষ্ট িমন সম্ভব না 
হতি লসয়াসেরূতপ োতক হেযো কতর থিয়া হতব। উক্ত 
ফাসাি দ্ীলন দুলনয়ালব ো-ই থহাক লব্ান সমান। 

লনত্াক্ত বযেলক্ততির ফাসাতির কারতণ হেযো করা হতব, 

১. েযাে্কর: প্রুষ যহযাক মক্হেযা যহযাক। ধৃত হওেযার পর 
তযাওবযা করলেও হত্যযা করযা হলব। 

২. ক্বেআক্তলের গুরু, েখন তযালক হত্যযা করযা েযাড়যা অক্নটি 
েমন সম্ভব নে। 

৩. ক্েক্ন্দক; যে বযাহ্যত ম্সেমযান, ক্ভতলর ক্ভতলর কযালফর। 
ধৃত হওেযার পর তযাওবযা করলেও হত্যযা করযা হলব। 

৪. সমকযামী, েখন যস তযালত অভ্যস্ হলে পড়লব। 

৫. পশুর সযালথ সঙ্মকযারী, েখন যস তযালত অভ্যস্ হলে 
পড়লব। 

৬. যে ব্যক্তি তযার মযাহরযাম মক্হেযার সযালথ সঙ্ম কলর।

৭. যিযার, েক্ে বযার বযার ি্ক্র করলত থযালক। 

৮. শ্যাসরুদ্ধ কলর হত্যযাকযারী বযা ভযারী বস্তু (যেমন পযাথর 
ইত্যযাক্ে) ক্েলে হত্যযাকযারী, যেগুলেযালত ক্কসযাস আলস নযা; 
েখন এমন হত্যযাকযাণ্ড একযাক্ধকবযার ঘটযালব। 

৯. যে ব্যক্তি শযাসকলের কযালে ক্মথ্যযা ও বযালনযােযাট অক্ভলেযাি 
কলর যেযাকজনলক হত্যযা করযাে।

১০. একজন খক্েফযা ক্বে্যমযান থযাকযাবস্যাে বযা একজলনর 
হযালত যখেযাফলতর বযাইেযাত হলে েযাওেযার পর অন্য ব্যক্তি 
ক্নলজলক খক্েফযা েযাক্ব করলে এবং এ েযাক্ব যথলক সলর 
নযা আসলে।

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
وصحبه وآله  حممد  خلقه  خري  على  تعاىل  هللا   وصلى 
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পড়যালেখযার জলন্য গ্যাম যেলড়ক্েেযাম, 
সীমযান্ত যপক্রলে িলে 

ক্িলেক্েেযাম বহুেূর। আজ প্রযাে ১৫ক্ট বের যশলষ ক্ফলর 
এেযাম সব্জ-শ্যযামলে ঢযাকযা যসই গ্যালম। গ্যালমর পক্রলবলশ 
ব্যযাপক পক্রবতভুন এলসলে। মযান্ষগুলেযাও পযালটেলে। 
যিহযারযা নযা; মন-মক্স্ষ্ক, ক্িন্তযাধযারযা পযালটেলে। গ্যালমর 
সযােযাক্সলধ অব্ে কৃষকও আজ পক্বত্র ক্রআন পড়লত 
জযালন। মসক্জলে ঈশযার সযােযালতর পর ক্নেক্মত পক্বত্র 
ক্রআলনর পযাঠেযান শুলন। 

আজও ঈশযার সযােযালতর পর ম্সক্ল্রযা ক্নজ ক্নজ স্যালনই 
বলস আলেন। মসক্জলের ইমযাম সযালহলবর ক্রআলনর 
েযারস যশযানযার প্রতীক্ষযাে রলেলেন তযারযা। মহল্যার অক্ধকযাংশ 
যেযাকই আজ মজক্েলস হযাক্জর। ক্বশযাে এই মজক্েলসর 
এক যকযালে আমযার ঠযাঁই হলেলে। আক্মও মজক্েলসর 
প্রযান্তসীমযার এক যকযালে বলস পক্বত্র ক্রআলনর েযারলসর 
প্রতীক্ষযাে আক্ে। ইলতযামলধ্যই সকলের সযােযাত যশলষ উলঠ 
েযাঁড়যালেন ইমযাম সযালহব। হযামে ও েরুলের পর পক্বত্র 
ক্রআলনর সূরযা আলে ইমরযালনর ১০৩ নযাম্যার আেযাত 
যতেযাওেযাত করলেন- 

نِْعَمَت َواذُْكُروا   ۚ تـََفرَُّقوا  َواَل  يًعا  ِبَْبِل اللَِّ مجَِ  َواْعَتِصُموا 
 اللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـنَْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم
 بِِنْعَمِتِه ِإْخَواًن وَُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم

ُ َلُكْم آاَيتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن ُ اللَّ ِلَك يـَُبنيِّ  مِّنـَْها ۗ َكذَٰ
]٣٠١:٣[ 

আর কতযামরযা সকণ� আল্যাহর রজ্ণুক সুেঢ়ৃ হণতে 

ধযারে কর; পরস্পর বিবছিন্ন হণেযা নযা। আর কতযামরযা কস 
কনেযামণতর কথযা স্রে কর, যযা আল্যাহ কতযামযাবেেণক 
েযান কণরণছন। কতযামরযা পরস্পর শত্রু বছণ�। অতঃপর 
আল্যাহ কতযামযাণের মণন সম্পীবত েযান কণরণছন। েণ�, 
এখন কতযামরযা তযাঁর অনুগ্রণহর কযারণে পরস্পর ভযাই 
ভযাই হণেছ। কতযামরযা এক অবনিকুণডের পযাণে অিথিযান 
করবছণ�। অতঃপর তযা কথণক বতবন কতযামযাণেরণক 
মবুতি বেণেণছন। এভযাণিই আল্যাহ বনণের বনেশ্বনসমহু 
প্রকযাশ কণরন, যযাণত কতযামরযা কহেযাণেত প্রযাপ্ত হণত 

পযার। 
ইমযাম সযালহলবর ম্লখ পক্বত্র ক্রআলনর পক্বত্র বযােীর 
যতেযাওেযাত শুলন হৃেলে বযাে্যকযালের সযাইলফর সৃ্ক্ত 
জযাগ্ত হে। বযাে্যকযালের যসই স্্েবে সযাইফই যে 
আজলকর ম্ফক্ত ম্হযাম্যাে সযাইফ, তযা ভযাবলতই আক্ম 
অক্ভভূত হই। আনলন্দ ে্লিযালখ অশ্রু আলস। 

মসক্জলের ইমযাম সযালহব ম্ফক্ত ম্হযাম্যাে সযাইফ, আমযার 
বন্্। বযাে্যকযালে একসযালথ স্্লে পড়যালেখযা কলরক্ে। 
তযাঁর প্রলিটিযালতই এেযাকযাে ব্যযাপক পক্রবতভুন। আমযালের 
এেযাকযাে পূলবভু ত্ছে ক্বষে ক্নলেই ম্সক্েমলের মলধ্য 
েিড়যা যেলি যেলতযা, মতপযাথভুলক্যর কযারলে এলক-অলন্যর 
ক্বরুলদ্ধ অস্ত্র তযাক করলত পেভুন্ত ক্দ্ধযালবযাধ করলতযা নযা। 
আহলে হযাক্েস-হযানযাফী দ্ন্দ্ব ক্েলেযা িরলম। ক্কন্তু, আজ বন্্ 
সযাইলফর প্রলিটিযাে এেযাকযাে শযাক্ন্তর পক্রলবশ। আহলে 
হযাক্েস, হযানযাফী, তযাবক্েি, জযামযাআলত ইসেযাম-ক্শক্বর, 
িরলমযানযাইসহ যকযালনযা েে ক্নলেই ম্সক্েমলের মযালে আর 
েেযােক্ে যনই। ইখলতেযাফী মযাসআেযাগুলেযালত সবযাই ক্নজ 
ক্নজ মলতর উপর যথলকই আমে করলেন, যকউ কযালরযা 
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ক্বরুলদ্ধ এ ক্বষলে অক্ভলেযাি ত্লেন নযা। এরূপ পক্রবতভুলনর 
যকন্দ্রক্বন্্দ আমযার বন্্ ম্ফক্ত ম্হযাম্যাে সযাইলফর স্নযাম-
স্খ্যযাক্ত তযাই েক্ড়লে পলড়লে। েূর-েূরযালন্তও সবযাই ম্ফক্ত 
সযাইলফর প্রশংসযাে পঞ্চম্খ। 

ইলতযামলধ্যই ক্রআলনর উপলরযাক্ল্ক্খত আেযালতর উপর 
সংক্ক্ষপ্ত েযারস যশষ হলেযা। আেযালতর বযাংেযা অথভু, শযালন 
ন্ে্ে এবং উতি আেযালতর ব্যযাখ্যযাে কলেকজন ফক্কলহর 
অক্ভমত ত্লে ধলরই আলেযািনযা যশষ কলরন ম্ফক্ত 
সযাইফ। মজক্েস যশলষ সবযাই িলে যিলেও বলস রইেযাম 
আক্ম। বন্্ সযাইলফর সযালথ সযাক্ষযালতর প্রত্যযাশযাে। কত 
বের ধলর তযাঁর সযালথ যেযািযালেযাি যনই! তযাঁলক ত্ই, ত্ক্ম 
নযাক্ক আপক্ন সলম্যাধন করতযাম, তযাও সক্ঠক মলন যনই! 
তলব, এখন মলন হলছে আপক্ন বলেই সলম্যাধন করযা 
উক্িত! 

েযাইলহযাক, সবযাই িলে েযাওেযার পর সযাইফও মসক্জলের 
যকযালে অবক্স্ত ইমযাম সযালহলবর জন্য ক্নধভুযাক্রত ঘরক্টর 
উলদ্লশ্য রওেযানযা যেে। আক্ম দ্রুত উলঠ সযাইলফর 
কযােযাকযাক্ে ক্িলে সযােযাম যেই! 

“ওেযা আেযাইক্ম্স সযােযাম ওেযা রহমযাত্ল্যাহ।” সযােযালমর 
জবযাব ক্েলেই যপেলন তযাকযাে সযাইফ। এ এক অন্যরকম 
অন্ভূক্ত। েীঘভু ১৫ক্ট বের পর বন্্র সযালথ বন্্র যেখযা। 
ক্িনলত নযা পযারযারই কথযা, ক্কন্তু মসক্জলের বযাক্তর আবেযা 
আলেযাে আমযার ক্েলক ক্কে্ক্ষে নজর ব্ক্েলে সযাইফ 
ক্জজ্যাসযা কলর- 

“আপক্ন ক্ক খযাক্েে?”

“ক্জ হুজ্র, আক্ম খযাক্েে।” আমযার প্লরযা জবযালবর অলপক্ষযা 
নযা কলরই আমযালক জক্ড়লে ধলর সযাইফ। যকযােযাক্ক্ে 
করলত করলত বলে,

“এলতযা বের পর আমযালের কথযা মলন পড়লেযা! আর 
আমযালক ‘হুজ্র’ ডযাকলেযা যকন? বন্্ বলেযা, বন্্! ‘আপক্ন’ 
নে ‘ত্ক্ম’যতই হলব আমযালের সলম্যাধন”

আসলে ‘ত্ক্ম’যতই যতযা মধ্র ক্েে আমযালের বন্্ত্ব! তযাই, 
আক্মও তযাঁলক ‘ত্ক্ম’ বেলত ক্দ্ধযা নযা কলর বেেযাম- 

“ক্ঠক আলে বন্্। যতযা, যকমন আলেযা ত্ক্ম? িযািযা-িযাক্ি 
ভযালেযা আলেন যতযা?”

“আেহযামে্ক্েল্যাহ, আল্যাহর অলশষ যমলহরবযাক্নলত সবযাই 
ভযালেযা আলেন। যতযামযার ক্ক খবর বন্্?”

“আেহযামে্ক্েল্যাহ, মহযান রব্্ে আেযামীন আমযালকও যবশ 
ভযালেযা যরলখলেন।” 

“িলেযা, ঘলর ক্িলে কথযা বক্ে।” হযাত ধলর ইমযাম সযালহলবর 
ক্নধভুযাক্রত ঘলর ক্নলে যিলেযা সযাইফ। 

যেযাট একটযা ঘর। একক্ট যিৌক্ক ও একক্ট যটক্বে রযাখযার 
পর ভযালেযাভযালব েযাঁড়যালনযারও জযােিযা যনই যসখযালন। 

“এতট্ক্ ঘলরই ক্ক ত্ক্ম থযালকযা, সযাইফ?”

“নযা বন্্, এখযালন খ্ব জরুরত েযাড়যা থযাকযা হে নযা। বযাক্ড়লতই 
থযাক্ক। বৃদ্ধ মযা-বযাবযা আলেন। তযােযাড়যা স্ত্রী-সন্তযানও আলে, 
আেহযামে্ক্েল্যাহ।”— সযাইলফর অকপলট জবযাব। 

“ও আছেযা! তযাহলে ক্ববযাহও কলর যফলেলেযা!”

“হুম...আেহযামে্ক্েল্যাহ”

“মযাশযাআল্যাহ! আল্যাহ যতযামযার পক্রবযালর বরকত ক্েন, 
আমীন। ত্ক্ম যতযা মযাশযাআল্যাহ সবই গুক্েলে ক্নলেলেযা; 
ঘর-পক্রবযার, এমনক্ক এই গ্যামটযাও!”

“সবই মহযান রব্্ে আেযামীলনর যমলহরবযাক্ন। 
আেহযামে্ক্েল্যাহ।”

আল্যাহর শুকক্রেযা আেযাে কলর হযাক্সম্লখ সযাইফলক 
ক্জজ্যাসযা করেযাম, 

“তযাহলে বন্্, স্্লে পলড় ম্ফক্ত হলে কীভযালব?!” 

“স্্লে নেলর ভযাই, মযােরযাসযালত পলড়ই হলেক্ে! ত্ক্ম 
েখন যেখযাপড়যার জন্য গ্যাম যেলড়ক্েলে, আক্ম যেলড়ক্েেযাম 
পড়যালেখযা! তযারপর, বযাবযা-মযা একরকম যজযার কলর একক্ট 
মযােরযাসযাে ভক্তভু কক্রলেক্েলেন। মযােরযাসযার উস্যােলের 
সহযান্ভূক্ত, সহপযাঠীলের ভযালেযাবযাসযা সলবভুযাপক্র মযােরযাসযার 
পক্রলবশটযাই পলর আমযার আপন হলে উলঠ। যসখযালনই 
কযালট আমযার পরবতভুী েযাত্রজীবন। আেহযামে্ক্েল্যাহ, 
আল্যাহর অলশষ করুেযাে েীঘভু ১২-১৩ বের পড়যালেখযার 
পর যতযামযার বন্্ আজ ম্ফক্ত!” 

“মযাশযাআল্যাহ! আেহযামে্ক্েল্যাহ। তযা বন্্, এই উশৃঙ্খে 
গ্যামক্টলক কীভযালব পক্রবতভুন করলে? গ্যালমর আকযাশ-
বযাতযাসও যেন আজ শযাক্ন্তর িযান িযাে। নেীটযাও শযান্ত হলে 
বলে িলে! গ্যালমর মযান্ষগুলেযার যতযা ব্যযাপক পক্রবতভুন। 
আমযার গ্যামটযা যেন আজ ইসেযামী শযাসলনর স্শীতে 
েযােযাতলে আরেে ক্নলেলে! এলতযা পক্রবতভুলনর যপেলন মূে 
যভে কী, বন্্?”

উছেক্সত হলে সযাইলফর তক্ড়ৎ জবযাব,

“তযাওহীে ও ‘আে-ওেযােযা ওেযাে বযারযাআ’র ক্শক্ষযা, বন্্। 
আেহযামে্ক্েল্যাহ। আল্যাহর জন্যই সকে প্রশংসযা। আল্যাহর 
একত্ববযাে ও ‘আে-ওেযােযা’র ক্শক্ষযা ও সমযাজজীবলন এর 
বযাস্বযােলনই এই গ্যালমর মযান্লষর মযালে আজ এলতযা 
পক্রবতভুন। সকে েেযােক্ে ভ্লে এ গ্যালমর মযান্ষ আজ 
‘ম্সক্েম ম্সক্েলমর ভযাই’ নীক্তলত ঐক্যবদ্ধ হলেলে। 
ক্নলজলক যকবে আল্যাহরই যিযােযাম মলন করলত ক্শলখলে, 
আল্যাহর ক্নলেভুলশর সযামলন মযাথযা যপলত ক্েলত সক্ষম 

83



হলেলে। কযালফলরর প্রক্ত কলঠযারতযা এবং ম্ক্মলনর প্রক্ত 
সহযান্ভূক্তর যে ক্শক্ষযা আল্যাহ রব্্ে আেযামীন পক্বত্র 
ক্রআন্ে কযারীলম ক্েলেলেন, তযা এই গ্যালমর মযান্ষ আজ 
রপ্ত কলর ক্নলত সক্ষম হলেলে আেহযামে্ক্েল্যাহ। আর 
এসকে ক্শক্ষযার প্রক্তফেনই এই গ্যালম যেখলত পযালছেযা, 
বন্্।”

“মযাশযাআল্যাহ! ক্কন্তু, এই ক্শক্ষযা অলটযালমক্টক কযাজ কলরক্ন 
ক্নশ্চে?”

“নযা বন্্। আল্যাহর অন্গ্লহ একরকম অলটযালমক্টকই কযাজ 
কলরলে। ক্শক্ষযার সংজ্যাটযা ক্নশ্চেই যতযামযার জযানযা আলে!”

“হ্যযাঁ, যসই িত্থভু যরেক্েলত আব্্র রহমযান স্যযালরর 
যেওেযা ক্শক্ষযার সংজ্যাক্ট এখলনযা মলন পলড়। স্যযার 
যসক্েন বলেক্েলেন, ‘আিরলের কযাক্্ষিত এবং মযাক্জভুত 
পক্রবতভুনলকই ক্শক্ষযা বলে।’ যসক্েন ক্কন্তু ক্শক্ষযার সংজ্যাটযা 
ত্ক্ম আর আক্ম েযাড়যা অন্য যকউ পযালরক্ন!”

সযাইফ যহলস বলে, 

“হুম... ক্ঠক বলেলেযা! তযাহলে ব্লেলেযা যতযা, ক্শক্ষযা কীভযালব 
অলটযালমক্টক কযাজ কলর? অথভুযাৎ, মযান্লষর আিরলের 
মযাক্জভুত পক্রবতভুন ঘটলেই ক্কন্তু যসটযালক ক্শক্ষযা বেযা 
হলব।” 

“কীভযালব বন্্?”

“এই যেমন, এ গ্যালমর মযান্ষ একসমে ‘মযাজহযাব’ ক্নলে 
েিড়যা করলতযা। ম্ক্মলনর িযালে ম্ক্মন হযাত ত্েলতযা, িযাক্ে 
ক্েলতযা। এখন ক্কন্তু এগুলেযা যনই। যকন? কযারে হলেযা, এই 
এেযাকযার মযান্ষ প্রথলম ব্েলত ক্শলখলে যে, তযাওহীলের 
যঘযাষেযা যেওেযার মযাধ্যলম আমরযা ম্সক্েম হলেক্ে। ম্সক্েম 
ক্হলসলব অপর একজন ম্সক্েম যতযা আমযার ভযাই। যহযাক 
যস হযানযাফী বযা আহলে হযাক্েস।”

বলে িলেলে সযাইফ। আর অপেক নেলন তযাঁর ক্েলক 
তযাক্কলে আক্ে আক্ম, শুনক্ে ক্নজ গ্যালমর পক্রবতভুলনর 
কযাক্হনী। আজ ক্কন্তু হযাজযার মযাইে সফলরর পর ক্বরেযাম 
যনওেযারও স্লেযাি পযাইক্ন। এলতযা েম্যা সফলরর পরও 
আজ একট্ ক্যাক্ন্ত আসলে নযা যে! সযাইলফর কথযার বরকত 
ক্নশ্চে! যেযাট্ট ঘলরর যকযালে একক্ট জযানযােযা, এর পযালশই 
আলে বযাশবযািযান। আর বযাশবযািযালন রযালতর আঁধযারলক 
আলেযালত রহস্যমে কলর ত্লেলে যজযানযাক্কর েযাঁক, তযারযাও 
হেলতযা আমযার সযালথ কযান যপলত শুনলে ম্ফক্ত ম্হযাম্যাে 
সযাইলফর কথযা। 

“একজন ম্সক্েম অপর একজন ম্সক্েলমর সযালথ কী 
রকম আিরে করলব?” আমযার জবযালবর অলপক্ষযা নযা কলর 
সযাইফ ক্নলজই বেলে, 

“এ ক্বষলে সযাহযাবীলের গুে বেভুনযা কলর আল্যাহ তযা’েযােযা 

সূরযা আে-ফযাতলহর ২৯ নযাম্যার আেযালত বলেন,

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَاُء بـَيـْنـَُهم َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
তযাঁর (মহুযাম্যাে সযাল্যাল্যাহু আ�যাইবহ ওেযা সযাল্যাণমর) 
সহচরেে, কযাণেরণের প্রবত কণ�যার আর বনণেণের 

মণধ্ পরস্পণর সহযানুভভূ বতশী�।
তযােযাড়যাও, সূরযা মযা’ক্েেযার ৫৪ নযাম্যার আেযালত আল্যাহ 
তযা’েযােযা তযাঁর ক্প্রে েে সম্পলকভু ৬ক্ট ববক্শটি্য বেভুনযা 
কলরন। যসখযালনর ৬ক্ট ববক্শলটি্যর একক্টও হলেযা- 

َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي
অথভুযাৎ, তযারযা ম্ক্মনলের প্রক্ত ক্বনে-নম্র হলব।

এলতযাট্ক্ ব্লেলেযা বন্্?” 

মযাথযা নযাক্ড়লে জযানযােযাম ব্লেক্ে। আমযার সযাড়যা যপলে সযাইফ 
আবযার বেলত শুরু করলেযা- 

“এখন ক্িন্তযা কলরযা, যে ম্সক্েম এই গুেক্ট তথযা অপর 
ম্সক্েলমর প্রক্ত সহযান্ভূক্তশীে হওেযার ক্শক্ষযাক্ট অজভুন 
করলব, যস ক্ক মতক্ভন্তযার কযারলে অপর ম্সক্েলমর 
িযালে হযাত ত্েলত পযারলব? িযাক্ে ক্েলব? নযা বন্্, ক্েলত 
পযারলব নযা। ক্েলত পযারযার কথযা নে। তযার আিরলে েক্ে 
এরূপ পক্রবতভুন ঘলট, তযাহলেই ব্েযা েযালব যস প্রকৃত 
ক্শক্ষযা গ্হে কলরলে। আর েক্ে এমন হে যে, যকযান 
ম্সক্েম এই ক্শক্ষযাক্ট অজভুন কলরও অপর ম্সক্েলমর প্রক্ত 
সহযান্ভূক্তশীে হলত পযালরক্ন। তযাহলে ব্েযা েযালব, তযার 
ক্শক্ষযা পূেভুযাঙ্ নে। যকননযা, যে ক্শক্ষযা আিরলের মযাক্জভুত 
পক্রবতভুন করলত পযালরক্ন যসক্ট ক্শক্ষযার সংজ্যান্েযােী পূেভুযাঙ্ 
ক্শক্ষযা হলত পযালর নযা।”

“মযাশযাআল্যাহ। ব্েেযাম বন্্।” একট্ যথলম ক্বস্লের স্লর 
বেেযাম, 

“আমযালের গ্যালমর সবযাই একসযালথ এই ক্শক্ষযাক্ট কীভযালব 
অজভুন করলেযা বন্্!?”

ম্িক্ক যহলস সযাইফ বেলেযা- 

“এটযা যতযা এক-ে্ক্েলন হেক্ন বন্্! মযালসর পর মযাস গ্যালমর 
ম্সক্েমলেরলক এই ক্শক্ষযা ক্েলত যিটিযা করলত হলেলে। 
তলব, এই ক্শক্ষযা অজভুলন একক্ট প্রক্রিেযা যবশ কযালজ 
এলসলে। যসক্ট হলেযা- একপক্ষ ি্প যথলক অপরপলক্ষর 
প্রক্ত সহযান্ভূক্ত প্রেশভুন করলে, তযাওহীেবযােী ক্বপরীত 
পক্ষ একসমে সহযান্ভূক্তশীে হলত বযাধ্য। যেমন ধলরযা, 
গ্যালমর হযানযাফী ভযাইলেরযা ি্প যথলক আহলে হযাক্েস ভযাইলের 
প্রক্ত সহযান্ভূক্ত প্রেশভুন করলেযা, তযারপরও আহলে হযাক্েস 
ভযাইলেরযা মযাজহযাবী ভযাইলের ক্নলে িযােযািযাক্ে করলবন? 
নযা, সযামযান্য মন্ষ্যত্বলবযাধ থযাকলেও করলবন নযা। আল্যাহর 
যমলহরবযাক্নলত আমযালের গ্যালমর আহলে হযাক্েস ভযাইলেরযাও 
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কলরনক্ন। তযারযাও ধীলর ধীলর সহযান্ভূক্তশীে হলেলেন।” 

“আেহযামে্ক্েল্যাহ। জযােযাকযাল্যাহু খযাইরযান বন্্। ব্েেযাম 
ক্বষেক্ট। ক্কন্তু, এখন যতযা অলনক জযােিযাে শুক্ন একপক্ষ 
আলরকপক্ষলক যকবে ইখলতেযাফী মযাসআেযার কযারলেও 
কযালফর বলে যফলে!”

“হুম... এ কযারলেই তযারযা এলক-অপলরর সযালথ সহযান্ভূক্তর 
আিরে কলর নযা, বরং কলঠযারতযা যেখযাে। ম্ক্মলনর প্রক্ত 
সহযান্ভূক্তশীে হওেযার ক্শক্ষযা েক্েও তযালের জযানযা থযালক, 
ক্কন্তু অপরপলক্ষর সযালথ আিরে কলর কযালফলরর মলতযা। 
নযাভীর ক্নলি হযাত েযারযা বযাঁলধন, তযারযা নযাভীর উপলর হযাত 
বযাধলনওেযােযালেরলক ঘৃেযা কলরন। আবযার, নযাভীর উপলর 
হযাত বযাধলনওেযােযারযা নযাভীর ক্নলি হযাত বযাধলনওেযােযালের 
প্রক্ত কট্বযাক্য ব্যবহযার কলরন। এগুলেযা যকবে 
বযাড়যাবযাক্ড়ই নে, িরম পেভুযালের বযাড়যাবযাক্ড়। ইখলতেযাফী 
মযাসআেযাে মতক্ভন্তযার কযারলে কযালরযা সযালথ কযালফলরর 
মলতযা আিরে করযা েযাে নযাক্ক? েযাে নযা। এটযা সবযার ব্েযা 
উক্িত। আমযালের গ্যালমর ম্সক্েমরযা এটযা ব্লেলেন বলেই 
‘ম্ক্মলনর প্রক্ত সহযান্ভূক্তশীেতযা’র ক্শক্ষযাক্ট তযারযা সহলজ 
আত্মস্ করলত যপলরলেন, বযাস্ব জীবলন প্রলেযাি করলত 
যপলরলেন। 

আর এসকে ক্বষলে সবলিলে গুরুত্বপূেভু ভূক্মকযা রযাখলত 
পযালরন আলেমিে। আহলে হযাক্েস আলেমিে আহলে 
হযাক্েস মতযান্সযারীলেরলক অন্য ম্সক্েমলের প্রক্ত 
সহযান্ভূক্তশীে হওেযার ক্শক্ষযা ক্েলত পযালরন। আবযার, 
হযানযাফী উেযামযািেও ক্ভন্ মযাসেযালকর ম্সক্েমলের প্রক্ত 
হযানযাফী ম্সক্েমলেরলক সহযান্ভূক্তশীে হওেযার ক্শক্ষযা 
ক্েলত পযালরন। দ্ীলনর শযাখযািত ইখলতেযাফী মযাসআেযাে 
যে এক পক্ষ অন্য পলক্ষর উপর ক্নলজর মত িযাক্পলে 
ক্েলত পযালর নযা, যসক্ট উেযামযািেই তযাঁলের অন্সযারীলের 
ব্েযালত পযালরন। যেসকে উেযামযািে বযাস্লবই ঐক্য িযান, 
তযাঁলের উক্িত এ ক্েকটযালত মলনযালেযাি যেওেযা। 

আর, এখন যতযা শযাখযািত ইখলতেযাফী মযাসআেযার যপেলন 
পলড় থযাকযারই সমে যনই। বরং, তযাওহীলের ক্ভক্তিলত 
ঐক্যবদ্ধ হওেযা জরুক্র। কযালফরলের যমযাকযালবেযাে 
সীসযাঢযােযা প্রযািীলরর মলতযা এক উম্যাহ এক যেহ হলে 
প্রক্তলরযাধ িড়যা প্রলেযাজন। ইসেযামী রযাষ্ট্র কযালেম হওেযার 
পর ইখলতেযাফী মযাসআেযাগুলেযা ক্নলে আলেযািনযার েলথটি 
স্লেযাি পযাওেযা েযালব, খক্েফযাত্ে ম্সক্েমীন ক্নলজই এ 
ক্বষলে ক্িন্তযা করলবন। ক্কন্তু আলি যতযা ইসেযামী রযাষ্ট্র 
কযালেম হওেযা িযাই, তযাগুতী শযাসলনর মূলেযাৎপযাটন করযা 
িযাই। আফলসযাস! ম্সক্েমরযা আজ এক্েলক মলনযালেযাি 
ক্েলছে কম, ইখলতেযাফী মযাসআেযা ক্নলে পরস্পলর েিড়যা-
ক্ববযালে ক্েপ্ত। আল্যাহ এ যফতনযা যথলক আমযালের যহফযাজত 
করুন। আমীন।”

“ে্ম্যা আমীন। আমযালের গ্যালমর ম্সক্েলমরযা যতযা এখন এ 
ধরলের বযাড়যাবযাক্ড় যথলক ম্তি, আেহযামে্ক্েল্যাহ।”

“হুম... আেহযামে্ক্েল্যাহ।”

প্রথম ক্েলনই অলনক কথযা হলেযা। মলন হলছে েীঘভুক্েলনর 
ক্ড়যালনযা মক্েম্তিযা আমযালক ক্েলত িযালছে ক্প্রে বন্্ সযাইফ। 
আমযারও অলনক জযানযার ক্েলেযা। ক্কন্তু, এরই মলধ্য বযাক্ড় 
যথলক খবর এলেযা। রযাতও অলনক হলেলে। বযাক্ড়লত 
যেলত হলব। েীঘভু সফর যশলষ আজ সন্্যযার পরই বযাক্ড়লত 
এলসক্ে। পক্রবযালরও সমে যেওেযা হেক্ন এখলনযা। মযা-সহ 
পক্রবযালরর অন্যরযা হেলতযা অলপক্ষযা করলেন। ক্কন্তু, ম্ফক্ত 
ম্হযাম্যাে সযাইলফর সযাক্ন্ধ্য যে এক ম্হূলতভুর জন্যও ত্যযাি 
করলত ইছেযা করলে নযা! বযাে্যকযালের স্্েবে সযাইলফর 
যিলেও যে ম্ফক্ত ম্হযাম্যাে সযাইফলক যবক্শ ভযালেযালবলস 
যফলেক্ে! কী কক্র? তযাঁলক একটযা প্রস্যাব ক্েলে যেখযা েযাক- 

“আছেযা বন্্, আজ সন্্যযার পরই বযাক্ড়লত এলসক্ে যতযা। 
পক্রবযালর সমে যেওেযা হেক্ন এখলনযা। বযাক্ড়লত সবযাই 
অলপক্ষযাে আলেন। িলেযা বন্্, আমযার সযালথ আমযার বযাক্ড় 
েযালব িলেযা!”

“আজ নযা বন্্, অন্যক্েন েযালবযা ইনশযাআল্যাহ। আমযার 
জন্যও ওক্েলক মযা-বযাবযা, স্ত্রী-সন্তযালনরযা অলপক্ষযা করলে 
হেলতযা।”

সযাইলফর স্স্পটি জবযাব। কী আর করযার! সযাইলফর সযাক্ন্ধ্য 
পযাওেযার অলপক্ষযাে যথলক আজ ক্বেযাে ক্নলতই হলব! 

“ক্ঠক আলে বন্্। ফজলর যেখযা হলব ইনশযাআল্যাহ। এখন 
তযাহলে বযাক্ড় েযাই।”

“আছেযা বন্্। যেযােযা িযাই। আসসযােযাম্ আেযাইক্ম ওেযা 
রযাহমযাত্ল্যাহ।”

“ওেযা আেযাইক্ম্স সযােযাম ওেযা রযাহমযাত্ল্যাক্হ ওেযা 
বযারযাকযাত্হ।”

িেলব ইনশযাআল্যাহ... ক্কন্তু অত্যন্ত ধীর িক্তলত...

[কলচ ও কাচা হাতে থিখা এই গতপে ভুি োকতব—
এটাই স্াভালবক। এই ভুি হতে পাতর সালহেযে-ছতদে, 
েত্বে, বানাতন। অনুগ্রহপবূ্তক এরকম থেতকাতনা ্রতণর 
ভুি ক্মার িলৃষ্টতে থিখতি এবং শু্লরতয় লিতি কৃেজ্ঞ 

োকতবা, ইনশাআল্াহ।] 
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কতমন্ট

আেনযানমযারুফ
 

মযাশযাআল্যাহ, অত্যন্ত ক্শক্ষেীে িল্প। হযানযাফী ভযাইলেরযা 
েক্ে আহলে হযাক্েসলের প্রক্ত একট্ উেযার যহযান, ম্স্যাহযাব 
ক্বষেগুলেযা ক্নলে মতলভে নযা কলরন, তযাহলে ইনশযাআল্যাহ 
তযালের সযালথ ঐক্য সম্ভব। ক্বলশষকলর ম্সক্েমলের 
প্রক্তরক্ষযা, তযাগুতলের হক্টলে ইসেযামী আইন বযাস্বযােন 
এসব যমৌক্েক ক্বষলের গুরুত্ব তযালের সযামলন ত্লে ধরযা 
হলে ইক্তবযািক ফে পযাওেযা েযালব ইনশযাআল্যাহ। এ ক্বষলে 
আমযালের বযাস্ব অক্ভজ্তযাও রলেলে আেহযামে্ক্েল্যাহ। 
ক্কে্ যিযাড়যা আহলে হযাক্েস আলেমরযা আমযালের হতযাশ 
করলেও অন্যরযা ক্বলশষকলর সযাধযারে আহলে হযাক্েস 
ভযাইলের সযালথ ঐলক্যর প্রলিটিযা বহযাে রযাখযা উক্িত। 
তযালেরলক ইংলরজলের বতরী েযােযাে ইত্যযাক্ে বলে, ক্কংবযা 
রযাফলে ইেযাইন, আক্মন ক্বে জযাহর ও ক্করযাআত খেফযার 
ইমযালমর মযাসেযােযা ক্নলে েিড়যা-েযাক্ট কলর ঐলক্যর পলথ 
অন্তরযাে সৃক্টি নযা করযাই সংিত। আল্যাহ আমযালের ব্েযার 

ও মযানযার তযাওক্ফক েযান করুন। আমীন।
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ক্কে্ক্েন আলি এক যবযান প্রশ্ন কলরক্েলেন, 
আমযালের ক্বক্ভন্ প্রকযাশনযা ও 

ক্ভক্ডওলত নযারীলের যে েক্ব আলস যসগুলেযা যঢলক অস্পটি 
কলর যেেযা হে, ক্কন্তু প্রুলষর েক্ব ঢযাকযা হে নযা। অথি 
ক্ভক্ডও যতযা নযারীরযাও যেলখন, তযাহলে ক্ক তযালের গুনযাহ 
হলব নযা?

যতযা এর উতির হলেযা:- নযারীলের জন্য প্রুষলের যেখযার 
ব্যযাপযালর আলেমলের ে্ক্ট মত রলেলে, 

১. নারীতির জন্য পরুুষতক থিখা হারাম, থেমলনভাতব 
পরুুষতির জন্য নারীতির থিখা হারাম। 

২. েলি থফেনার আশংকা না োতক োহতি নারীতির 
জন্য পরুুষতির থিখা বব্। 

যেলহত্ উভে মলতর স্বপলক্ষই েক্েে রলেলে তযাই সযাধযারে 
অবস্যাে নযারীলের জন্য সতকভুতযার ক্ভক্তিলত প্রুষলের 
যথলক েৃক্টি অবনত রযাখযাই বযাঞ্ছনীে। তলব আমরযা 
প্রুষলের যে েক্ব-ক্ভক্ডও প্রিযার কক্র তযা ক্জহযালের 
প্রলেযাজলনই কলর থযাক্ক। এলক্ষলত্র প্রুষলের েক্বও 
যঢলক ক্েলে েক্ব-ক্ভক্ডওর যকযান আলবেন বযাকী থযাকলব 
নযা। আর এসব েক্ব-ক্ভক্ডওলত সযাধযারেত আকষভুেীে 
যকযান প্রুলষর েৃশ্যও নযা থযাকযাে ক্ফতনযার আশংকযা থযালক 
নযা। তযাই আশযা কক্র আমযালের যবযালনরযা শুধ্ ক্জহযালের 
প্রলেযাজলন এসব ক্ভক্ডও যেখলে যকযান সমস্যযা যনই। 
তলব েক্ে কযালরযা যক্ষলত্র এসব ক্ভক্ডও যেখলেও ক্ফতনযার 
আশংকযা থযালক তলব তযার জন্য তযা যেখযা ববধ হলব নযা। 
আর ক্বনযা প্রলেযাজলন এমক্নলতই প্রুষলের েক্ব-ক্ভক্ডও 
যেখযা যথলক যবঁলি থযাকলত হলব।
এবার মূি মাসয়ািা উভয় পতক্র িলিি সহ থপশ 
করলছ:-

সক্হহ ম্সক্েলমর এক হযাক্েলস এলসলে, রযাসূে সযাল্যাল্যাহু 
আেযাইক্হ ওেযাসযাল্যাম ফযালতমযা ক্বনলত কলেস রযাক্ে. যক 
অন্ সযাহযাবী আব্্ল্যাহ ক্বন উলম্ মযাকত্ম রযাক্ে. এর ঘলর 
ইদ্ত পযােন করলত বলেন। -সক্হহ ম্সক্েম, ১৪৮০ 

এ হযাক্েলসর ব্যযাখ্যযাে আল্যামযা তযাকী উসমযানী েযা.বযা. বলেন,

النووي: »احتج بعض قال  أعمى«  »فإنه رجل   قوله: 
 الناس هبذا على جواز نظر املرأة إىل األجنيب، خبالف
الذي الصحيح  بل  ضعيف،  قول  وهذا  إليها،   نظره 
 عليه مجهور العلماء وأكثر الصحابة أنه حيرم على املرأة
 النظر إىل األجنيب كما حيرم عليه النظر إليها لقوله تعاىل:
 }قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم{ }وقل للمؤمنات

একটি প্রতনের উত্তর :

নোরীতদর জন্য 
পুরুষতদর 

েফব-ফিফিও 
যদখোর ফবধোন

আদনানমারুফ
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 يغضضن من أبصارهن{ وألن الفتنة مشرتكة وكما خياف
االفتتان هبا، ختاف االفتتان به«

 مث احتج النووي بقوله عليه السالم ألم سلمة وميمونة:
 »أفعمياوان أنتما«؟. مث قال: »وأما حديث فاطمة بنت
 قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن هلا يف النظر إليه
 بل فيه أهنا أتمن عنده من نظر غريها وهي مأمورة بغض
مشقة خبالف بال  النظر  من  االحرتاز  فيمكنها   بصرها 

بيت أم شريك«.
 قال العبد الضعيف عفا هللا عنه : وأما من قال جبواز
يف البخاري  أخرجه  مبا  فاستدل  الرجل  إىل  املرأة   نظر 
املرأة إىل احلبش وحنوهم عن عائشة قالت:  ابب نظر 
النيب صلى هللا عليه وسلم يسرتين بردائه، وأن  “رأيت 
 أنظر إىل احلبشة يلعبون يف املسجد، حىت أكون أن اليت
 أسأم”. وقال احلافظ حتته: »وظاهر الرتمجة أن املصنف
األجنيب، خبالف إىل  املرأة  نظر  إىل جواز  يذهب   كان 
 عكسه، وهي مسألة شهرية، واختلف الرتجيح فيها عند
 الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدم
 يف أبواب العيدين جواب النووي عن ذلك، أبن عائشة
 كانت صغرية السن دون البلوغ، أو كان قبل احلجاب
 ...... ولكن تقدم ما يعكر عليه، وأن يف بعض طرقه أن
 ذلك كان بعد قدوم وفد احلبشة، وأن قدومهم كان سنة
ابلغة، فكانت  سنة  يومئذ ست عشرة  ولعائشة   سبع، 

وكان ذلك بعد احلجاب«.
 »وحجة من منع حديث أم سلمة املشهور: »أفعمياوان
 أنتما؟« وهو حديث أخرجه أصحاب السنن، وإسناده
أو الواقعة،  تقدم  احتمال  احلديثني  بني  واجلمع   قوي. 
 أن يكون يف قصة احلديث الذي ذكره نبهان )موىل أم
 سلمة( شيء مينع النساء من رؤيته، لكون ابن أم مكتوم
أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف وال يشعر به«.

على العمل  استمرار  اجلواز  »ويقوي  احلافظ:  قال   مث 
واألسفار واألسواق  املساجد  إىل  النساء  خروج   جواز 
قط الرجال  يؤمر  ومل  الرجال،  يراهن  لئال   منتقبات، 
احلكم تغاير  على  فدل  النساء،  يراهم  لئال   ابالنتقاب 
 بني الطائفتني. وهبذا احتج الغزايل على اجلواز، فقال:
 لسنا نقول إن وجه الرجل يف حقها عورة كوجه املرأة يف

 حقه، بل هو كوجه األمرد يف حق الرجل، فيحرم النظر
 عنه خوف الفتنة فقط، وإن مل تكن فتنة فال« راجع فتح
 الباري تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم -

اجمللد األول )ص: 7٣١(
“ইমযাম নিিী রহ. িণ�ন, ‘ককউ ককউ এ হযাবেস বেণে 
মবহ�যাণের েন্য কিেযানযা পরুুণষর বেণক তযাকযাণনযা বিধ 
হওেযার পণক্ষ েব�� বেণেণছন। এ মতবট দি্ব�। িরং 
সংখ্যােবরষ্ঠ আণ�ম ও অবধকযাংশ সযাহযািীর মণত নযারী-
পরুুষ উভণের েন্য এণক অপণরর বেণক তযাকযাণনযা 
হযারযাম। ককননযা আল্যাহ তযােযা�যা িণ�ণছন, ‘(কহ নিী!) 
আপবন মবুমনণের িণ� বেন তযারযা কযন বনণেণের েবৃটি 
অিনত রযাণখ, …. এিং মবুমন নযারীণের িণ� বেন, 
তযারযাও কযন বনণেণের েবৃটি অিনত রযাণখ।’ (সভূরযা নভূর, 
২৯-৩০) তযাছযােযা বেতনযার আশংকযা কতযা উভে পণক্ষই 

রণেণছ।’

এরপর ইমযাম নিিী রহ. তযার িতিণি্র স্বপণক্ষ উণম্ 
সযা�যামযা ও মযাইমনুযাহ রযাবয. এর হযাবেস বেণে েব�� 
কেন, তযারযা একবেন রযাসভূণ�র কযাণছ িসযা বছণ�ন। তখন 
অন্ধ সযাহযািী আব্লু্যাহ বিন উণম্ মযাকতুম রযাবয. রযাসভূণ�র 
বনকট আসণ� রযাসভূ� তযাণেরণক বভতণর কযণত িণ�ন। 
তযারযা ি�ণ�ন, বতবন কতযা অন্ধ, আমযাণের কেখণিন নযা? 
রযাসভূ� ি�ণ�ন, ‘কতযামরযাও বক অন্ধ? কতযামরযা বক তযাণক 
কেখণত পযাণি নযা?’ (সুনযাণন বতরবমবয, ২৭৭৮ ইমযাম 

বতরবমবয রহ. সবহহ িণ�ণছন)

আর যযারযা েযাণেয হওেযার মত অি�ম্বন কণরণছন, 
তযারযা সবহহ িখুযারীণত িবে্বত আণেশযা রযাবয. এর হযাবেস 
বেণে েব�� বেণেণছন। বতবন িণ�ন, ‘আবম একবেন 
হযািশীণের কখ�যা কেখবছ�যাম। তযারযা মসবেণের 
আবগিনযাে কখ�বছ�। আবম কখ�যা কেণখ বিরতি নযা হওেযা 
পয্বন্ত কেখবছ�যাম। তখন রযাসভূ� সযাল্যাল্যাহু আ�যাইবহ 
ওেযাসযাল্যাম আমযাণক তযাঁর চযাের বেণে আেযা� কণর 

করণখবছণ�ন।’) সবহহ িখুযারী, ৫২৩৬) 

হযাবেণসর ি্যাখ্যাে হযাণেয ইিণন হযােযার রহ. িণ�ন, 
‘ইমযাম িখুযারী হযাবেণসর কয বশণরযানযাম বেণেণছন তযা 
কথণক িণুঝ আণস, বতবন মবহ�যাণের েন্য কিেযানযা 
পরুুষণক কেখযা েযাণেয হওেযার পণক্ষ। এবট একবট 
প্রবসদ্ধ মযাসেযা�যা। এ ি্যাপযাণর শযাণেেী মযাযহযাণির 
আণ�মণের মণধ্ ককযান মতবট অগ্রেে্ তযা বনণে 
মতণভে রণেণছ। উবল্বখত হযাবেসবট বিধতযাণক প্রমযাে 
কণর। ইমযাম নিিী রহ. এর উত্তণর িণ�ণছন, আণেশযা 
তখন কছযাট বছণ�ন, বকংিযা তখণনযাও পে্বযার বিধযান 
অিতীে্ব হেবন। বকনু্ত হযাবেসবটর ককযান ককযান িে্বনযাে 
এণসণছ, এ ঘটনযাবট ঘণটণছ হযািশযার ক�যাণকরযা রযাসভূণ�র 
বনকট প্রবতবনবধরূণপ আসযার সমণে। আর তযারযা 
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এণসবছণ�ন নিম বহেরীণত। তখন আণেশযা রযাবয. এর 
িেস বছ� কষযা� িছর, সুতরযাং বতবন িযাণ�েযাই বছণ�ন। 
আর তখন পে্বযার বিধযানও অিতীে্ব হণে বেণেবছ�।’ 

……
এরপর হযাণেয ইিণন হযােযার রহ. িণ�ন, মসু�মযানণের 
বনরবিবছিন আম� হণ�যা, মবহ�যারযা কনকযাি পণে মসবেে, 
িযােযার ও সেণর কির হে, কযন পরুুষরযা তযাণের কেখণত 
নযা পযাে। বকনু্ত মবহ�যারযা কযন পরুুষণের কেখণত নযা পযাে 
এেন্য পরুুষণের কখণনযা কনকযাি পেযার বনণে্বশ কেেযা 
হেবন। এটযা পরুুষ-মবহ�যা দই করেেীর হুকুম বভন্ন হওেযার 
েব��। এর আণ�যাণকই ইমযাম েযাযযা�ী রহ. েযাণেয 
হওেযার মত প্রকযাশ কণরণছন। বতবন িণ�ন, মবহ�যার 
েন্য পরুুণষর কচহযারযা কেখযা পরুুণষর েন্য েযাবেবিহীন 
িযা�ণকর কচহযারযা কেখযার মণতযা। যবে বেতনযার আশংকযা 
থযাণক তণি কেখযা হযারযাম হণি। আর যবে বেতনযার 
আশংকযা নযা থযাণক তযাহণ� বিধ হণি।” -তযাকবম�যাতু 

েযাতবহ� ম�ুবহম, ১/১৩৭ 
উলল্খ্য, এ মযাসেযােযা ব্যযাপকভযালব প্রিযার করযা কযাম্য নে, 
যকননযা বতভুমযান েমযানযা ক্হলসলব মক্হেযারযাও প্রুষলক 
যেখলত পযারলব নযা- এ ফলতযােযাই ম্নযাক্সব। শক্রেলতর সব 
মযাসেযােযা সবসমে প্রকযাশ করযা ক্ঠক নযা। অলনক সমে 
জযালহে স্ক্বধযাবযােীরযা ক্কে্ ক্কে্ মযাসেযােযার অপব্যবহযার 
কলর থযালক। তযাই ফলতযােযা যেেযার যক্ষলত্র সমযালজর প্রিেন, 
প্রশ্নকযারীর অবস্যা ইত্যযাক্ে ক্বষলের ক্বলবিনযা করযা জরুরী। 

রযাসূে সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ ওেযাসযাল্যালমর কযালে এক বৃদ্ধ 
এলস যরযােযা অবস্যাে স্ত্রীর সযালথ স্ত্রীস্েভ আিরে করযার 
ব্যযাপযালর প্রশ্ন করলেন? রযাসূে তযালক অন্মক্ত ক্েলেন। 
এরপর এক ে্বক এলস হুবহু একই প্রশ্ন করলে, ক্তক্ন 
তযালক ক্নলষধ কলর ক্েলেন। –স্নযালন আব্ েযাউে, ২৩৮৭ 

অথি একযাক্ধক সক্হহ হযাক্েলস যখযাে রযাস্ে সযাল্যাল্যাহু 
আেযাইক্হ ওেযাসযাল্যাম কতৃভুক যরযােযা অবস্যাে স্ত্রীলের ি্লমযা 
যেওেযার ক্বষেক্ট স্প্রমযাক্েত। -সক্হহ ব্খযারী, ১৯২৭-
১৯২৯ সক্হহ ম্সক্েম, ১১০৬-১১০৮ ক্কন্তু যেলহত্ ে্বক 
স্ত্রীস্েভ আিরে শুরু করলে ক্নলজলক এর উপরই 
সীমযাবদ্ধ রযাখলত পযারলব নযা। যস আলরযা আলি যবলড় েযালব, 
েযা তযার যরযােযা ভযাঙ্যার কযারে হলত পযালর, ক্কন্তু বৃলদ্ধর 
অবস্যা ক্ভন্। তযাই রযাসূে ে্জনলক ক্ভন্ ক্ভন্ ফলতযােযা 
ক্েলেলেন। 

যতযা ক্ফতনযা-ফযাসযালের বতভুমযান ে্লি পেভুযার ব্যযাপযালর 
ক্শক্থেতযামূেক যকযান ফলতযােযা প্রিযার করযা উক্িত নে। 
ক্মেযান্র রহমযান আেহযারী নযারীলের যিহযারযাে যনকযাব 
ব্যবহযালরর ব্যযাপযালর েক্েলের আলেযালক যে মতলভে 
উলল্খ কলরলেন তযা সক্ঠক হলেও এর প্রিযার করযাটযা ক্ঠক 
হেক্ন। কযারে এখন এমক্নলতই নযারীরযা যনকযাব পড়লত 
িযাে নযা। আবযার েক্ে তযারযা শুলন যে এ ব্যযাপযালর মতলভে 
রলেলে এবং যিহযারযা যখযােযা রযাখযার পলক্ষও েক্েে রলেলে, 
যতযা েযারযা এখন যনকযার পলড় নযা তযারযা যতযা কখলনযা যনকযাব 

পড়লত িযাইলবই নযা, বরং েযারযা 
যনকযাব পলড় তযালের অলনলকই 
হেলতযা যনকযাব খ্লে যফেলব। 
আেহযারী সযালহব েতই বলেন, 
“যিহযারযা যসৌন্দলেভুর রযাজধযানী, তযাই 
আমযার ক্নকট যিহযারযা যঢলক রযাখযার 
মতক্টই রযালজহ-অগ্িে্য”- এলত 
হেলতযা খ্ব যবক্শ কযাজ হলব নযা।

যেলহত্ প্রশ্ন এলসই যিলে, তযাই 
বযাধ্য হলে উতির ক্েলত হলেযা। 
তযােযাড়যা আশযা কক্র ক্জহযালের প্রক্ত 
আগ্হী যবযালনরযা এ ফলতযােযার 
অপব্যবহযারও করলবন নযা। আল্যাহ 
আমযালেরলক দ্ীলনর ব্যযাপযালর সক্ঠক 
ব্ে েযান করুন। আমীন। 

اجلهاد حمك اإلميان
ক্জহযাে ইমযালনর কক্টিপযাথর
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এক 
ম্জযাক্হে ভযাইলের ক্পতযা 
সন্তযানলক সলম্যাধন কলর 
বেলেন, “জযান্যাত জযাহযান্যালমর 
পথ আল্যাহ্ বলে ক্েলেলেন 
রযাস্ে তযাঁর হযাক্েলস বলেলেন”। 
সন্তযান বযাবযালক সম্যালনর সযালথ বেলেন, “আপনযার 
বতিব্য হে আমযালের ক্জহযালের পথ জযান্যালতর পথ নে। 
আছেযা ক্রআন হযাক্েলসর আলেযালক জযান্যালতর পথক্ট 
যকযানক্ট তযাহলে! আর সযাহযাবযািে জযান্যাত যকযাথযাে খ্ঁলজ 
যবড়যালতন?”

যস ভযাইলের ক্পতযার প্রক্ত আমযার পক্ষ যথলক সংক্ক্ষপ্তভযালব 
জযান্যালতর পথলরখযা ত্লে ধরেযাম। আল্যাহ আমযালের 
সক্ঠকভযালব তযাঁর দ্ীন যবযােযার তযাওফীক েযান করুন। 
আমীন।।

কুরআতনর আত�োতক জোন্োত�র পথ

আল্যাহ স্বহযানযাহু ওেযা তযােযােযা ক্রআলন কযারীলম বলেন,

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا  َأْم َحِسبـُْتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم اللَّ
ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِيَن )24١(

কতযামরযা বক ধযারেযা কণরছ কয েযান্নযাণত প্রণিশ করণি? 
অথচ আল্যাহ কেণন বনণিন নযা কক বেহযাে কণরণছ ও 

সির কণরণছ?

– সূরা আতি ইমরান ১৪২।

থহ লপো! ক্জহযাে ক্বহীন যতযা জযান্যালতর কল্পনযা করলত 
ক্নলষধ কলরলেন জযান্যালতর স্রটিযা! 

আল্যাহ আলরযা বলেন,

 َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا أبَِْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم
 َوُأولَِئَك هَلُُم اخْلَيـَْراُت َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )88( َأَعدَّ
ُ هَلُْم َجنَّاٍت َتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك  اللَّ

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )98)
ক্কন্তু (ম্নযাক্ফকরযা ক্জহযাে নযা করলেও) রসূে ও তযার 
সযালথ ঈমযান আনেনকযারীিে জযান মযাে ক্েলে ক্জহযাে 

কলর। তযালের জন্যই সকে কে্যযাে, 
তযারযাই সফেকযাম। আল্যাহ তযালের 
জন্য তেলেলশ নহর প্রবযাহমযান 
জযান্যাত প্রস্তুত কলর যরলখলেন। 

যসখযালন তযারযা ক্িরকযাে থযাকলব, এটযা 
মহযা সযাফে্য। - সূরযা তযাওবযা- ৮৮-৮৯

থহ সম্ালনে লপো! জক্মলনর ব্লক যরেষ্ঠ মযানব ও তযাঁর 
সহিরিে জযান-মযাে ক্েলে আল্যাহর পলথ েড়যাই কলরলেন। 
েখন ম্নযাক্ফকরযা ক্পেলন পলড় থযাকলত পেন্দ করলেযা। 
আল্যাহ তযাঁলের জন্য জযান্যাত প্রস্তুত কলর রযাখযার যঘযাষেযা 
ক্েলেন। যতযা আমরযা েক্ে আল্যাহর প্রস্তুতকৃত যসই জযান্যালত 
তযাঁলের সযালথ থযাকলত িযাই, তযাহলে আমযালের করেীে 
কী হলব? তযাঁলের পেযাঙ্ক অন্সরে করযা উক্িত নে ক্ক?

ক্তক্ন আলরযা বলেন,

ِلَما َوَهُنوا  َفَما  رِبِّيُّوَن َكِثرٌي  َمَعُه  قَاَتَل  َنيبٍّ  ِمْن   وََكأَيِّْن 
َواللَُّ اْسَتَكانُوا  َوَما  َضُعُفوا  َوَما  اللَِّ  َسِبيِل  يف   َأَصابـَُهْم 

حيُِبُّ الصَّاِبرِيَن )64١(
অলনক নবী ক্েলেন েযারযা ে্দ্ধ কলরলেন, তযালের সযালথ 
রব্যানী বযান্দযািেও �েযাই কণরণছন। আল্যাহর রযাণহ 
আপবতত মসুীিণতর কযারণে তযারযা বচবন্তত হণে 
যযােবন, দি্ব� ও ক্যান্তও হেবন। আল্যাহ সিরকযারীণের 

ভযা�িযাণসন। -সভূরযা আণ� ইমরযান-১৪৬

থহ আমার প্রাণলপ্রয় লপো! অতীণত িহু নিী আ�যাইবহমসু 
সযা�যামেে স্বশরীণর �েযাই কণরণছন। রব্যানী িযাদিযােে 
তযাণের সযাবন্নণধ্ কথণক �েযাই কণরণছন িণ� আল্যাহ 
আমযাণের েযাবনণে বেণেণছন। �েযাই শুধ ুআমযাণের নিী 
কণরণছন এমন নে। এটযা আলরযা অলনক নবীিলের স্ন্যাহ।

نـَْيا اِبآْلِخَرِة  فـَْليـَُقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّ الَِّذيَن َيْشُروَن احْلََياَة الدُّ
 َوَمْن يـَُقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّ فـَيـُْقَتْل َأْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيِه

َأْجًرا َعِظيًما )47(
যযারযা দবনেযার েীিণনর বিবনমণে আণখরযাত ক্রে করণত 
চযাে, তযাণের উবচত আল্যাহর রযাণহ �েযাই করযা। কয 
�েযাই করণি কস শহীে কহযাক িযা বিেেী কহযাক তযাণক 

মহযা প্রবতেযান েযান করি।

- সূরা লনসা- ৭৪

ফপ�োর সমীতপ 

সন্োতনর 

ফবনম্র জবোব

Ahlos
 sog

or

ফপ�োর সমীতপ 

সন্োতনর 

ফবনম্র জবোব

আহিসু সগুর
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আমার দুলনয়ার সবতচতয় থবলশ লহোকাঙ্ী লপো! আপক্ন 
ক্ক িযান নযা যে, আক্ম ে্ক্নেযার জীবন ক্বক্রি কলর আলখরযাত 
রিে কক্র? মহযা প্রক্তেযালন যসক্েন ধন্য হই? তযাহলে 
আল্যাহর আহবযালন সযাড়যা ক্েলে যসই সযাফে্য অজভুলন বযাঁধযা 
যকন? আমযালক সযােলর সযাক্জলে ক্েন যস পলথর পক্থকলের 
সযালথ।

যেখ্ন আমযার রেলদ্ধে ক্পতযা, আল্যাহ ক ী ভ যা ল ব 
আমযালের সতকভু করলেন,

ِإَذا اْلِقَتاُل  َعَلْيِهُم  ُكِتَب   فـََلمَّا 
 َفرِيٌق ِمنـُْهْم خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة
َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَاُلوا رَبَـَّنا ملَ  اللَِّ 
َأخَّْرتـََنا َلْواَل  اْلِقَتاَل  َعَليـَْنا   َكتـَْبَت 
نـَْيا الدُّ َمَتاُع  ُقْل  َقرِيٍب  َأَجٍل   ِإىَل 
 َقِليٌل َواآْلِخَرُة َخيـٌْر ِلَمِن اتَـَّقى َواَل

ُتْظَلُموَن فَِتياًل )77(
যখন তযাণের উপর বেহযাে েরে 
করযা হণ�যা, তখন এক করেেীর 
ক�যাণকরযা মযানুষণক আল্যাহর 
ন্যযাে িযা আণরযা কিবশ ভে কপণত 
�যাে�। আর ি�ণত �যাে�, 
আমযাণের রি! ককন আমযাণের 
উপর বেহযাে েরে করণ�? 
আমযাণের পরিত্বীণেরণক েরে 
কণর বেণত। কহ নিী! িণ� বেন, 
দবনেযার উপণভযাে কতযা অল্প। 
মতু্তযাকীণের েন্য আণখরযাত 
করেষ্ঠ। কতযামণের সযামযান্যও ে�ুমু 

করযা হণিনযা।

-সূরা আতি ইমরান-৭৭

ক্তক্ন আলরযা বেলেন,

َوَأْزَواُجُكْم َوِإْخَواُنُكْم  َوأَبـَْناؤُُكْم  آاَبؤُُكْم  َكاَن  ِإْن   ُقْل 
َوِتَارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدَها اقـْتـََرفـُْتُموَها  َوَأْمَواٌل   َوَعِشريَُتُكْم 
 َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اللَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد
يـَْهِدي اَل   ُ َواللَّ أبَِْمرِِه   ُ اللَّ يَِْتَ  فـَتـََربَُّصوا َحىتَّ  َسِبيِلِه   يف 

اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي )42(
যবে কতযামযাণের িযািযা মযা, সন্তযানযাবে, ভযাইণিযান, স্তী, 
আত্ীে স্বেন, অবে্বত সম্পে মদিযা হণে যযাওেযার ভে 
আণছ এমন ি্িসযা, সণন্তযাষেনক িযাসথিযান িযা পে 
ময্বযােযা. এগুণ�যা যবে আল্যাহ রযাসভূ� ও বেহযাণের কচণে 
কিবশ বপ্রে হে, তযাহণ� আল্যাহর আযযাণির অণপক্ষযা 

কণরযা। আল্যাহ এমন েযাণসকণের বহেযােযাত েযান কণরন 
নযা।

- সূরা োওবা-২৪।

 ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى احْلُْسنـَيـنَْيِ َوحَنُْن نـَتـََربَُّص
ُ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو أِبَْيِديَنا فـَتـََربَُّصوا  ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللَّ

ِإنَّ َمَعُكْم ُمتـََربُِّصوَن )25(
িণ� বেন, কহ কযাণেররযা! কতযামরযা 
বক আমযাণের বিেে িযা শযাহযােযাত 
এই দই ক�্যাণের একবটর 
অণপক্ষযা করণছযা? আমরযাও 
অণপক্ষযা করবছ আল্যাহর পক্ষ কথণক 
কতযামযাণের উপর আযযাি আসযার িযা 
আমযাণের হযাণত কতযামযাণের শযাবতে 
কেেযার। অণপক্ষযা কণরযা, আমযারযাও 
কতযামযাণের সযাণথ অণপক্ষযা করবছ।

- সূরা োওবা-৫২।

 ِإنَّ اللََّ اْشتـََرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم
يف يـَُقاتُِلوَن  اجْلَنََّة  هَلُُم  أبَِنَّ   َوَأْمَواهَلُْم 
َوْعًدا َويـُْقتـَُلوَن  فـَيـَْقتـُُلوَن  اللَِّ   َسِبيِل 
ْنِيِل َواإْلِ التَـّْورَاِة  يف  َحقًّا   َعَلْيِه 
اللَِّ ِمَن  ِبَعْهِدِه  َأْوىَف  َوَمْن   َواْلُقْرآِن 
 فَاْستـَْبِشُروا بِبـَْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتْم ِبِه
َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )١١١(

আল্যাহ েযান্নযাণতর বিবনমণে 
মবুমনণের েযান মযা� বকণন বনণেণছন। তযারযা আল্যাহর 
রযাণহ �েযাই কণর কযাণেরণের মযারণি ও বনণে শহীে 
হণি। তযাওরযাত ইবজি� ও ককযারআণন আল্যাহর ওেযােযা 
সত্। কয আল্যাহর ওেযােযা পভূরে করণি কস তযার ককনযা 

কিচযার সুসংিযাে গ্রহে করুক। এটযা মহযা সযাে�্।

- সূরা োওবা- ১১১

 ِإنَّ اللََّ حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا َكأَنَـُّهْم بـُنـَْياٌن
َمْرُصوٌص )4(

যযারযা সযাবরিদ্ধ হণে �েযাই কণর আল্যাহ তযাণের 
ভযাণ�যািযাণসন।

সূরা সফ্- ৪।

ِمْن تـُْنِجيُكْم  ِتَارٍَة  َعَلى  َأُدلُُّكْم  َهْل  آَمُنوا  الَِّذيَن   اَيأَيُـَّها 
َوُتَاِهُدوَن يف َوَرُسوِلِه  اِبللَِّ  تـُْؤِمُنوَن  أَلِيٍم )٠١(   َعَذاٍب 

যহ মুফমনগে! আফম ফক য�োমোতদর কঠিন শোফতি যথতক মুফতি দোতনর মত�ো ব্যবসোর পথ যদখোব? য�োমরো আল্োহ ও রোসূত�র উপর ঈমোন এতন জোন মো� ফদতয় �োর পতথ ফজহোদ করতব। এটো য�োমোতদর জন্য ক�্যোেকর, যফদ য�োমরো জোনত�। ফ�ফন য�োমোতদর গুনোহ মোফ কতর ��তদতশ নহর প্রবোহমোন জোন্োত� প্রতবশ করোতবন।
- সূরা সফ্- ১০-১১-১২।
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 َسِبيِل اللَِّ أبَِْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َذِلُكْم َخيـٌْر َلُكْم ِإْن ُكنـُْتْم
َجنَّاٍت َويُْدِخْلُكْم  ُذنُوَبُكْم  َلُكْم  يـَْغِفْر   )١١(  تـَْعَلُموَن 
 َتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن

َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )2١(
কহ মবুমনেে! আবম বক কতযামযাণের কব�ন শযাবতে কথণক 
মবুতি েযাণনর মণতযা ি্িসযার পথ কেখযাি? কতযামরযা 
আল্যাহ ও রযাসভূণ�র উপর ঈমযান 
এণন েযান মযা� বেণে তযার 
পণথ বেহযাে করণি। এটযা 
কতযামযাণের েন্য ক�্যােকর, 
যবে কতযামরযা েযানণত। বতবন 
কতযামযাণের গুনযাহ মযাে কণর 
ত�ণেণশ নহর প্রিযাহমযান 

েযান্নযাণত প্রণিশ করযাণিন।

- সূরা সফ্- ১০-১১-১২।

فـََلْن اللَِّ  َسِبيِل  يف  قُِتُلوا   َوالَِّذيَن 
َسيـَْهِديِهْم  )4( َأْعَماهَلُْم   ُيِضلَّ 
 َوُيْصِلُح اَبهَلُْم )5( َويُْدِخُلُهُم اجْلَنََّة

َعرَّفـََها هَلُْم )6(
কয আল্যাহর রযাণহ �েযাই কণর িযা 
শহীে হে, তযার আম� বকছুণতই 
বতবন নটি করণিন নযা। তযাণক 
বহেযােযাত েযান কণর তযার অন্তর 
পবরশুদ্ধ কণর বেণিন। তযাণক 
েযান্নযাণত প্রণিশ করযাণিন, কয 

েযান্নযাত তযাণের পবরবচত।

-সূরা মহুাম্াি’ ৪-৫-৬।

থহ আমার লপো! এটযা যতযা ক্রআলনর 
সংক্ক্ষপ্ত ক্িত্র। আপক্ন ক্রআন 
খ্লে যেখ্ন! সমগ্ ক্রআন জ্লড় 
ম্জক্হেিলের ব্যযাপযালর কী উলল্খ করযা 
আলে। শুধ্ ক্রআলন নে; হযােীলস 
রযাসূে সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ ওেযা সযাল্যাম ক ী 
বলেলেন যেখ্ন!

হোফদতসর আত�োতক জোন্োত�র পথ

واعلموا أن اجلنة حتَت ظالِل السيوف “ متفق عليه.
যতযামরযা যজলন রযাখ! তরবযারীর েযােযাতলে জযান্যাত- ব্খযারী 

ও ম্সক্েম।

 “إن يف اجلنَِّة مائَة درَجٍة أعدَّها هللاُ للمجاهدين يف سبيِل

هللا؛ ما بني الدَّرجتني كما بنَي السماِء واألرض” البخاري.
জযান্যালত একশত স্র আলে। সবগুলেযাই আল্যাহ 

ম্জযাক্হেলের জন্য প্রস্তুত কলর যরলখলেন। ে্ই স্লরর 
মযালের েূরত্ব আকযাশ জক্মলনর েূরত্ব সমযান।– ব্খযারী

فقال  ،“ درجًة  له  هللاُ  رفَع  بسهٍم،  العدوَّ  بـََلَغ  من   “ 
عبد  الرحن بن النَّحَّام: وما الدَّرجُة اي رسوَل هللا؟ له 

 قال:” أما إهنا ليست بَعتـََبِة ُأمِّك؛ ما
 بني الدرجتني ِمئُة عاٍم “رواه النسائي،
الرتغيب صحيح  حبان،   وابن 

والرتهيب: 782١.
যে এক কেম শত্রুর ক্েলক অগ্সর 
হলেযা ক্জহযালের জন্য, এর দ্যারযা তযার 

একক্ট মতভুবযা বৃক্দ্ধ পযাে। আব্্র 
রহমযান ক্বন নযাহহযাম ক্জজ্যাসযা 

করলেন, মতভুবযা বযা েরজযা ক্ক? ক্তক্ন 
বেলেন, ে্ই েরজযার মযালে একশত 
বেলরর ব্যবধযান। - নযাসযাই, ইবলন 

ক্হব্যান।

 “ إن للشهيد عنَد هللا سبَع خصاٍل:
أن يُغفَر له يف أول ُدفعة من دِمه،
 ويرى مقعَده من اجلنَّة، وحُيلَّى ُحلَّة
القرب، عذاب  من  وُياُر   اإلميان، 
 ويمن من الفزَِع األكرب، ويُوَضع
الياقوتة الوقار؛   على رأسه اتُج 
فيها، وما  الدنيا  من  خري   منه 
 ويُزوَّج اثنتني وسبعني زوجة من
 احلوِر الِعني، وُيَشفَّع يف سبعني
“أخرجه أقاربه  من   إنسانً 
اجلامع: حبان، صحيح   ابن 

747٣
শহীলের জন্য সযাতক্ট প্রস্যার। 

১. শরীতরর রতক্তর প্রেম থফাটা জমীতন পড়ার সাতে 
সাতে সকি গুনাহ মাফ।
২. মৃত্্যর সমে জযান্যালতর বযাসস্যান যেক্খলে যেেযা হলব।
৩. কবলরর আেযাব যথলক রক্ষযা করযা হলব। ঈমযান দ্যারযা 
সক্জ্জত করযা হলব।
৪. হযাশলরর ক্বভীক্ষকযামে সমলে ক্নরযাপে রযাখযা হলব।
৫. তযার মযাথযাে মেভুযােযার ম্ক্ট পড়যালনযা হলব, েযার 
এলককক্ট পযাথর ে্ক্নেযা ও এর মযালে েযা আলে সব 

 “ لن يربح هذا الدين
عليه يقاتل   قائماً 
 عصابة من املسلمني
 حىت تقوم الساعة “

مسلم.
এই দ্ীন ��ক্ষে 

টিতক থোকতব, 
য�ক্ষে একদ� 

মুফমন দ্ীতনর 
জন্য �েোই 

করতব। এমনফক 
যকয়োম� পয্বন্।

- মসুলিম।
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যথলক যবক্শ মূে্যবযান।
৬. বযােযাতির(৭২) জন হুলর ঈলনর সযালথ ক্ববযাহ যেেযা 
হলব।
৭. তযার ক্নকটযাত্মীে যথলক সতির জলনর ব্যযাপযালর তযার 
স্পযাক্রশ কব্ে করযা হলব। - ইবলন ক্হব্যান।
স্বহযানযাল্যাহ! আল্যাহু আকবযার! যহ ক্পতযা আপক্ন উতি 
হযােীলস উলল্ক্খত যকযান প্রস্যার 
যথলক বক্ঞ্চত হলত িযান?

 قال رجٌل ُمقنٌَّع ابحلديد: اي رسوَل
 هللا، أُقاتُل أو ُأْسِلم؟ قال:” أْسِلْم
فُقِتَل، فقاتَل  فأسلَم   .“ قاِتْل   مث 
 فقال رسوُل هللا - صلى هللا عليه
 وسلم -:” َعِمَل قلياًل وُأِجَر كثريًا

“ متفق عليه.
অণস্ত সবজ্ত এক ি্বতি ি�ণ�যা, 
ইেযা রযাসভূ�লু্যাহ! আবম যদু্ধ করি, 
নযা মসুব�ম হণিযা? বতবন সযাল্যাল্যাহু 
আ�যাইবহ ওেযা সযাল্যাম ি�ণ�ন, 
মসুব�ম হও, তযারপর �েযাই 
কণরযা। কস মসুব�ম হণ�যা তযারপর 
�েযাই কণর শহীে হণ�যা। রযাসভূ� 
সযাল্যাল্যাহু আ�যাইবহ ওেযা সযাল্যাম 
িণ�ন, কস অল্প আমণ� প্রচুর 
প্রবতেযান কপণে কে�।– িখুযারী 

ও মসুব�ম।
حُيدِّث يَغُز، ومل  ومل  ماَت  من   “ 
من شعبٍة  على  ماَت  ابلغزو،   نَفَسُه 

نفاق “
داود: أيب  سنن  صحيح  داود،  وأبو  مسلم،   أخرجه 

.48١2
কয মযারযা কে� অথচ যদু্ধ কণরবন, িযা যণুদ্ধর সংকল্পও 
কণরবন, কস বনেযাণকর অংশ বনণে মযারযা কে�। - মসুব�ম, 

আি ুেযাউে।
 والذي نفُس حممٍد بيده! لَوِدْدُت أن أغُزو يف سبيِل هللا

فأُقَتُل، مثَّ أغُزو فأُقَتل، مث أغُزو فأُقَتُل “ مسلم.
ঐ স্বতিযার শপথ! েযার হযালত ম্হযাম্যালের জীবন, অবশ্যই 
আক্ম পেন্দ কক্র আল্যাহর রযালহ েড়যাই কলর শহীে হই, 
আবযার (জীক্বত হলে) েড়যাই কলর শহীে হই, তযারপর 

আবযার (জীক্বত হলে) েড়যাই কলর শহীে হই।

- মসুলিম।

 جاء رجٌل إىل رسوِل هللا - صلى هللا عليه وسلم -،
 فقال: ُدلَّين على عمٍل يعِدُل اجلهاَد، قال:” ال أِجُده “.
 قال:” هل تستطيُع إذا خرَج اجملاهُد أن تدخَل مسجَدَك،
 فتقوَم وال تـَْفتـَُر، وتصوَم وال تُفِطَر؟ “ قال: ومن يستطيع

ذلك؟! البخاري.
এক ব্যক্তি রযাসূে সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ 

ওেযা সযাল্যালমর কযালে এলস বেলত 
েযািে, আমযালের এমন আমলের 
সন্যান ক্েন েযা যনকী ও সম্যালনর 
ক্েক যথলক ক্জহযালের সমত্ে্য। 

ক্তক্ন বেলেন, আক্ম এমন আমে 
পযাক্ছে নযা। ত্ক্ম ক্ক পযারলব? েখন 
ম্জযাক্হে ক্জহযালে যবর হে, তখন 
মসক্জলে প্রলবশ করলব নযামযাে 

আেযাে শুরু করলব যকযান ক্বরক্ত 
ক্বহীন। যরযােযা রযাখযা শুরু করলব 

ইফতযাক্র ক্বহীন? যস বেলেযা, এটযা 
ক্ক যকউ পযারলব নযাক্ক? – ব্খযারী।

عمَّهم إال  اجلهاَد  قوم  ترك   “ما 
الطرباين، أخرجه  ابلعذاب”   هللا 

السلسلة الصحيحة: ٣662.
যে জযাক্তই ক্জহযাে পক্রত্যযাি করলব, 
আল্যাহ তযালের উপর ব্যযাপক আেযাব 
যপ্ররে করলবন। - তযাবরযানী।

 “ لن يربح هذا الدين قائماً يقاتل
حىت املسلمني  من  عصابة   عليه 

تقوم الساعة “ مسلم.
এই দ্ীন ততক্ষে ক্টলক থযাকলব, েতক্ষে একেে ম্ক্মন 
দ্ীলনর জন্য েড়যাই করলব। এমনক্ক যকেযামত পেভুন্ত। - 

ম্সক্েম।
যহ ক্পতযা! সবভুলশষ আক্ম আপনযালক ক্বনলের সযালথ বেলত 
িযাই, এই পথ অন্কযারযাছেন্ যকযান পথ নে, এই পথ 
ক্রআন স্ন্যালহর নূলর নূরযাক্বিত পথ, নবী রযাসূেিে ও 
তযাঁলের অন্সযারীলের পথ। স্তরযাং আমযালক এই পলথ 
বযাঁধযা ক্েলবন নযা। তব্ও েক্ে বযাঁধযা ক্েলত িযান, তযাহলে 
আক্ম আল্যাহর নযালম শপথ কলর বেক্ে, আল্যাহলক ভে 
করুন, আমযালক এই পথ যথলক েূলর সরযালত পযারলবন 
নযা ইনশযাআল্যাহ। এখন আপক্ন আমযালক েযা খ্ক্শ করুন।

যহ আল্যাহ! আমযালক, আমযার বযাবযা মযালক, পক্রবযালরর 
সকে সেস্যলেরলক ক্হেযােযাত েযান করুন। আমীন।।

ومل يَغُز،  ومل  ماَت  من   “ 
 حُيدِّث نَفَسُه ابلغزو، ماَت
على شعبٍة من نفاق “

أخرجه مسلم،
أيب سنن  صحيح  داود،   وأبو 

داود: 48١2.
যয মোরো যগ� অথচ 
যদু্ধ কতরফন, বো যতুদ্ধর 
সংকল্পও কতরফন, যস 
ফনফোতকর অংশ ফনতয় 

মোরো যগ�।
- মুসলিম, আব ুিাউি।

93



[লবগে পব্তসমূতহ থে সকি কারতণ 
শাসতকর লবপতক্ লবত্াহ করা ওয়ালজব হতয় োয়, 
োর দুলট কারণ- নামাে েযোগ করা ও মানবরলচে লব্ান 
দ্ারা শাসন করা- লনতয় আমরা লবস্ালরে আতিাচনা কতরলছ, এ 
পতব্ত শাসতকর লবপতক্ লবত্াহ ওয়ালজব হওয়ার েেৃীয় কারণ 

লনতয় আতিাচনা করতবা, ইনশাআল্াহ।]

কয সক� কযারণে শযাসলকর 
ক্বপলক্ষ 

ক্বলদ্রযাহ করযা ওেযাক্জব হে তযার একক্ট হলেযা, শযাসলকর 
পযাপযািযার ও অন্যযাে-অক্বিযার সীমযা েযাক্ড়লে েযাওেযা, েযার 
কযারলে ম্সেমযানলের দ্ীন-ে্ক্নেযা উভেক্ট ব্যযাপকভযালব 
ক্ষক্তগ্স্ হে। স্তরযাং েক্েও জযালেম শযাসলকর ক্বপলক্ষ 
মূে ক্বধযান হলেযা, তযার জ্ে্ম অত্যযািযার সহ্য কলর যনেযা- 
ক্কন্তু এ হুক্ম ততক্ষে পেভুন্ত েতক্ষে তযা সীমযার মলধ্য 
থযালক। ক্কন্তু েখন তযার পযাপযািযার ও জ্ে্ম-অত্যযািযার 
সীমযা েযাক্ড়লে েযাে এবং তযালক বহযাে রযাখলে েযালভর 
যিলে ক্ষক্ত বহুগুে যবক্শ হে, তলব তযালক অপসযারে 
করযা ওেযাক্জব হলে েযাে।

আল্যামযা 
শযামী রহ. বলেন,

لألمة إن  وشرحه:  املواقف   ويف 
 خلع اإلمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما
الدين أمور   يوجب اختالل أحوال املسلمني وانتكاس 
وإن وإعالئها،  النتظامها  وإقامته  نصبه  هلم   كما كان 
 أدى خلعه إىل فتنة احتمل أدىن املضرتني. )رد احملتار:

)462/4
“শযাসকলক অপসযারে করযার মত যকযান ববধ কযারে পযাওেযা 
যিলে উম্ত শযাসকলক পেি্্যত করলত পযারলব। যেমন 
শাসতকর কাতজর কারতণ েলি উম্তের অবথিা লবপে্তস্ 
হতয় োয় লকংবা দ্ীলন লবষয়ালি উিট-পািট হতয় োয়, 
োহতি োতক অপসারণ করা োতব। যকননযা শযাসকলক 
ক্নলেযািই করযা হলেক্েে দ্ীক্ন ক্বষেযাক্ের যেখযালশযানযা করযার 

যয সক� যক্ষতরে 
মুসফ�ম শোসতকর ফবপতক্ষ 

ফবত্োহ ওয়োফজব
[পর্ব-৫ শাসকের পাপাচার ও 

অত্াচার সীমা ছাড়িকে যাওো]
আদনানমারুফ
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জন্য। (স্তরযাং েক্ে তযার দ্যারযা দ্ীলনর যকযান কে্যযাে 
হওেযার পক্রবলতভু শুধ্ ক্ষক্তই হলত থযালক তযাহলে তযালক 
ক্ষমতযাে যরলখ ক্ক েযাভ?) তলব েক্ে তযালক অপসযারে 
করলত যিলে ে্দ্ধক্বগ্হ ও ক্ফতনযা-ফযাসযাে সৃক্টি হওেযার 
আশংকযা থযালক তযাহলে যেটযা মলন্দর ভযালেযা যসটযা অবেম্ন 
করলত হলব। (অথভুযাৎ তযার দ্যারযা যে ক্ষক্ত হলছে তযা েক্ে 
ে্দ্ধ-ক্বগ্হ ও ক্ফতনযা-ফযাসযালের ক্ষক্তর যিলেও যবক্শ হে 
তলব ে্দ্ধ কলরই তযালক অপসযারে করলব। আর েক্ে তযার 
কযারলে যে ক্ষক্ত হলছে তযালক অপসযারে করলত যিলে 
তযার যথলকও যবক্শ ক্ষক্তর আশংকযা থযালক তলব তযালক 
অপসযারে করলব নযা।) –রদ্্ে ম্হতযার, ৪/২৬৪

শযালফেী মযােহযালবর যকন্দ্রীে ব্যক্তিত্ব ইমযাম্ে হযারযামযাইন 
আব্ে মযাআেী জ্েযাইনী রহ (মৃ: ৪৭৬ ক্হ.) বলেন, 

وفشا العصيان،  منه  تواصل  إذا   فأما 
وزال الفساد،  وظهر  العدوان،   منه 
 السداد، وتعطلت احلقوق واحلدود،
 وارتفعت الصيانة، ووضحت اخليانة،
املظلوم يد  ومل  الظلمة،   واستجرأ 
اخللل وتداعى  ظلمه،  ممن   منتصفا 
وتعطيل األمور،  عظائم  إىل   واخلطل 
هذا استدراك  من  بد  فال   الثغور، 
القول ما سنقرر  املتفاقم على   األمر 
عز شاء هللا  إن   – الفاهم  على   فيه 
تعىن إمنا  اإلمامة  أن   وجل – وذلك 
أفضى فإذا  احلالة،  هذه   لنقيض 
 األمر إىل خالف ما تقتضيه الزعامة
واإلايلة، فيجب استدراكه ال حمالة.
ال ملتطمني  سدى،  الناس   وترك 
 جامع هلم على احلق والباطل أجدى
من اتباع  على  تقريرهم  من   عليهم 
اهلامجني، وموئل  الغامشني،  ومالذ  الظاملني،  عون   هو 
إىل ذلك، اخللق  النامجني، وإذا دفع  املارقني   ومعتصم 
فليتئد املدارك،  وأعضلت  املسالك،  اعتاصت   فقد 
 الناظر هنالك، وليعلم أن األمر إذا استمر على اخلبال،
املتصدي يف  لصفة  ذلك  كان  واالختالل،   واخلبط 
وال الفرتة،  هذه  منه  جرت  اليت  هي  وتيك   لإلمرة، 
العقل، يف  حصافة  ذو  نفسه  من  احلالة  هذه   يرتضي 
الدين بركاكة  والفعل مشعر  القول  التهافت يف   ودوام 

 يف األصل، أو ابضطراب اجلبلة، وهو خبل، فإن أمكن
 استدراك ذلك، فالبدار البدار قبل أن تزول األمور عن
 مراتبها ومتيل من مناصبها، ومتيد خطة اإلسالم مبناكبها.
 )غياث األمم يف التياث الظلم ص: 7٠١ ط. مكتبة

إمام احلرمني: ١٠4١(
“েক্ে শযাসক সবভুেযা পযাপযািযালর ক্েপ্ত থযালক; তযার জ্ে্ম-
অত্যযািযার ব্যযাপক হলে েযাে; েক্মলন অশযাক্ন্ত েক্ড়লে 
পলড়; মযান্লষর হক ক্বনটি হে; হুে্ে-ক্কসযাস পক্রত্যতি 
হে; …. েযালেমলের ে্ঃসযাহস যবলড় েযাে; মযােে্ম েযালেম 
যথলক হক উদ্ধযার করযার মত কযাউলক নযা পযাে; গুরুত্বপূেভু 
ক্বষেযাক্েলতও ত্রুক্ট-ক্বি্্যক্ত যেখযা যেে; সীমযান্ত অক্নরযাপে 
হলে পলড়; তখন এই ভেযাবহ ক্বষলের প্রক্তক্বধযান করযা 
আবশ্যক হলে পলড়। যকননযা শযাসকলক ক্নলেযাক্জত করযা 

হে এর ক্বপরীত উলদ্লশ্য। স্তরযাং 
েখন শযাসক যথলক উলদ্লশ্যর ক্বপরীত 
কযােভুযাবেী ঘটলত থযালক তখন তযার 
প্রক্তকযার করযা জরুরী।

জনগণতক শাসকলবহীন ভাতব থছতড় 
রাখা এমন শাসতকর অ্ীতন রাখার 
থচতয় উত্তম থে োতিমতির সহায়ক, 
অপরা্ীতির আরেয়িাো, দুব ৃ্তত্ততির 
রক্াকারী। েলি মানুষতক এমন 
শাসতকর অ্ীতন োকতে বা্যে করা 
হয় েতব থো লবষয়লট খবুই জলটি 
আকার ্ারণ করতব। সুেরাং থে এ 
মাসয়ািা লনতয় লচতিাভাবনা করতব 
থস থেন গভীরভাতব থভতব থিতখ 
এবং থজতন রাতখ থে, মুসিমানতির 
দ্ীন-দুলনয়ার লবরামহীন অ্ঃপেন 
শাসতকর খারাবীর কারতণই হতয় 
োতক। োই থকান বলুধিমান বযেলক্ত এই 
অবথিাতক থমতন লনতে পাতর না। …. 
সুেরাং েলি এর প্রলেকার করা সম্ভব 
হয় েতব ইসিাম ধ্ংস হতয় োওয়ার 

পূতব্তই েলড়ঘলড় বযেবথিা থনয়া িরকার।” -ক্িেযাস্ে উমযাম, 
পৃ: ১০৭

উেীর ইেযামযানী রহ. (মৃত্্য: ৮৪০ ক্হ.) বলেন, 

الظّلمة على  اخلروج  منع  أّن  بيان  يف  الثاين:   الفصل 
املفسدة  استثىن من ذلك من فحش ظلمه، وعظمت 
 بواليته، مثل: يزيد بن معاوية، واحلّجاج بن يوسف، وأنّه
 مل يقل أحّد منهم مّمن يعتّد به إبمامة من هذه حاله، وإن
 ظّن ذلك من مل يبحث، إليهام ظواهر عباراهتم يف بعض

শোসতকর 
কোতজর কোরতে 
যফদ উম্মত�র 

অবস্ো ফবপয্বতি 
হতয় যোয় ফকংবো 
দ্ীফন ফবষয়োফদ 
উ�ট-পো�ট 

হতয় যোয়, �োহত� 
�োতক অপসোরে 

করো যোতব।
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عموم وخّصوا  مرادهم  بيان  على  نّصوا  فقد   املوضع، 
 ألفاظهم، فمّمن ذكره اإلمام اجلويين ....( مث ذكر رحه
الباسم )الروض  آنفا.  املارُّ  رحه هللا  اجلويين  قول   هللا 
 يف الذب عن سنة أيب القاسم، ١8٣/2 ط. دار عامل

الفوائد للنشر والتوزيع(.
“োতিম শাসতকর লবপতক্ লবত্াহ করা োতব না’ এ 
লব্ান এমন শাসতকর থক্তরে প্রতোজযে নয় োর জুিমু-
অেযোচার সীমা ছালড়তয় থগতছ এবং োর শাসতনর ক্লে 
ভয়ানক আকার ্ারণ কতরতছ। যেমন ইেযােীে ক্বন 
ম্েযাক্বেযা এবং হযাজ্জযাজ ক্বন ইউস্ফ। উলল্খলেযাি্য যকযান 
আলেম এমন শযাসলকর শযাসনলক ববধ বলেনক্ন। েক্েও 
তযালের বতিলব্যর বযাক্হ্যক ক্ববরে হলত কখলনযা কখলনযা 
এমন সংশে সৃক্টি হে। যকননযা তযারযা (অন্যত্র) ক্নলজলের 
উলদ্লশ্য স্পটি কলর ক্েলেলেন, েযারযা 
এ ক্বষেটযা উলল্খ কলরলেন তযালের 
একজন হলেন ইমযাম জ্েযাইনী ...।” 
এরপর ক্তক্ন ইমযাম জ্েযাইনী রহ. 
-র উপলরযাতি বতিব্য নকে কলরন। 
-আেরওে্ে বযালসম, ২/৩৮১ 

আেী রযাক্ে. বলেন,

أيب بن  علي  قال  قال:  ليث   عن 
 طالب: »ال يصلح الناس إال أمري بر
املؤمنني، أمري  اي  قالوا:  فاجر«،   أو 
 هذا الرب فكيف ابلفاجر؟ قال: »إن
 الفاجر يؤمن هللا عز وجل به السبل،
الفيء، به  وييب  العدو،  به   وياهد 
البيت، به  وحيج  احلدود،  به   وتقام 
 ويعبد هللا فيه املسلم آمنا حىت يتيه
 أجله«. رواه اإلمام البيهقي رحه هللا
وروى  )2٠١7( اإلميان  شعب   يف 
»املصنف« يف  حنوه  شيبة  أيب   ابن 
حفظه عوامة  الشيخ  وقال  آخر،  إبسناد   )68٠9٣( 
إن كان )إسناده حسن،  املصنف:  تعليقه على   هللا يف 
حبيب العبسي هو ابن سليم املرتجم يف التهذيبني(.

“মযান্ষ শযাসক ব্যতীত স্্ষ্ঠরূলপ জীবনেযাপন করলত পযালর 
নযা, িযাই শযাসক যনককযার বযা ফযালসক। যেযালকরযা বেলেযা, যহ 
আমীরুে ম্ক্মনীন! যনককযার শযাসলকর প্রলেযাজনীেতযা যতযা 
আমরযা ব্ক্ে, ক্কন্তু ফযালসক শযাসক থযাকযার ক্ক প্রলেযাজন? 
আেী রযাক্ে. বেলেন, ফযালসক শযাসলকর মযাধ্যলমও 
আল্যাহ তযােযােযা পথ-ঘযাট ক্নরযাপে রযালখন, তযার মযাধ্যলম 

কযালফরলের সযালথ ক্জহযাে জযারী থযালক; কর-ট্যযাক্স আেযাে 
হে; হুে্ে-ক্কসযাস কযালেম হে; (তযার ব্যবস্যাপনযাে) হজ 
হে এবং ম্ক্মন তযার শযাসনযাধীলন মৃত্্য পেভুন্ত ক্নরযাপলে 
ইবযােত-বলন্দিী করলত থযালক।” -শুেযাব্ে ইমযান, ইমযাম 
বযাইহযাকী রহ. হযাক্েস নং:- ৭১০২ ইবলন আবী শযাইবযা রহ. 
ক্ভন্ সনলে কযােযাকযাক্ে অলথভু হযাক্েসক্ট বেভুনযা কলরলেন, 
৩৯০৮৬।

হযাসযান বসরী রহ. বলেন,

مخسا: أمورن  من  يلون  هم  األمراء:  يف  احلسن   وقال 
 اجلمعة واجلماعة والعيد والثغور واحلدود، وهللا ما يستقيم
 الدين إال هبم، وإن جاروا وظلموا، وهللا ملا يصلح هللا
 هبم أكثر مما يفسدون. )جامع العلوم واحلكم لإلمام ابن

ط.  7١١/2 هللا  رحه  احلنبلي   رجب 
مؤسسة الرسالة(

“শযাসকরযা আমযালের পযাঁিক্ট ক্জক্নলষর 
ক্েম্যােযারী পযােন কলর:- জ্মযা, জযামযাত, 
ইে, সীমযান্তরক্ষযা ও হুে্ে-ক্কসযাস 
কযালেম করযা। আল্যাহর শপথ তযালের 
দ্যারযাই দ্ীন ক্ঠক থযালক। েক্েও তযারযা 
জ্ে্ম-অত্যযািযার কলর, ক্কন্তু তযালের 
দ্যারযা যে েযাভ হে তযা তযালের ক্ষক্তর 
যিলে যবক্শ।”

এখাতন িক্ণীয়, আিী রালে. ও হাসান 
বসলর রহ. জাতিম শাসতকর আনুগেযে 
করতে উৎসালহে করতছন এবং 
োর লবপতক্ লবত্াহ করতে লনতষ্ 
করতছন এ কো বতি থে, ’োতির 
দ্ারা শত্রুতির সাতে লজহাি ও সীমাতি 
রক্া হয়। থচার-ডাকাে লনমূ্তি হওয়ার 
কারতণ মানুতষর বযেবসা-বালণজযে ও 
জীবনোপন লনরাপি হয়। মুলমন 
লনলব্ততনে আল্াহর ইবািে-বতদেগী 
করতে পাতর। জাতিম শাসকতির 

দ্ারাও হুদুি কাতয়তমর মতো গুরুত্বপণূ্ত দ্ীলন লবষয়ালি 
সম্ালিে হয় এবং োতির দ্ারা ো কিযোণ সাল্ে 
হয় ো োতির ক্লের থচতয় থবশী।’ লকতুি বে্তমান 
শাসকতির দ্ারা থেতহেু লজহাি, সীমাতিরক্া-হুদুি 
কাতয়ম ইেযোলি লকছুই হতচ্ না। বরং উতটো োরা আইন 
কতর হুদুি কাতয়ম করা বন্ধ কতর লিতয়তছ। োতির 
ছরেছায়ায় থেতকই আজ থচার-ডাকাে-চাঁিাবাজ ও িিীয় 
কযোডাররা মানুষতির লেম্ী কতর থরতখতছ। শত্রুর সাতে 
লজহাি ও সীমাতি রক্া থো োতির দ্ারা হতচ্ই না, 
বরং উতটো োরাই শত্রুর সাতে গিাগলি কতর থিশতক 
্ীতর ্ীতর শত্রুর হাতে েুতি লিতচ্। দুন্তীলে-িটুপাট ও 

যোত�ম 
শোসতকর ফবপতক্ষ 
ফবত্োহ করো যোতব 
নো’ এ ফবধোন এমন 
শোসতকর যক্ষতরে 
প্রতযোজ্য নয় যোর 
জু�ুম-অ�্যোচোর 

সীমো েোফেতয় 
যগতে এবং �োর 
শোসতনর ক্ষফ� 

িয়োনক আকোর 
ধোরে কতরতে।
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অে্তপাচার কতর থিশ ও জালেতক ফেুর বালনতয় লিতচ্। 
ওতির মা্যেতম মুলমন লনরাপতি আল্াহর ইবািে করতে 
পারা থো িূতর োক- বরং ওতির কারতণই আজ মুলমতনর 
দুলনয়া-আতখরাে সবতচতয় থবলশ ক্লেগ্রস্। েলি থমতন 
লনই ওতির দ্ারা দুলনয়াবী লকছু কিযোণ হতচ্, েবওু 
ওতির দ্ারা থে অকিযোণ হতচ্ (লবতশষ কতর মানুতষর 
দ্ীলন বরবালি ো দুলনয়ার ক্ণথিায়ী কিযোণ-অকিযোণ হতে 
অতনক অতনক থবলশ গুরুত্বপণূ্ত) ো ওতির দ্ারা হওয়া 
কিযোতণর েুিনায় এতকবাতরই নগণযে। োই ’বে্তমান 
শাসকতির ফাতসক বিা থহাক বা মুরোি- সব্তাবথিায় 
ওতির লবপতক্ েধুি করা ওয়ালজব হতব।

থিখনু, উিামাতয় থকরাম থমাল্া উমতরর থনেতৃত্ব 
োতিবানতির লজহািতক সমে্তন কতরতছন। অেচ 
োতিবানরা রালশয়ার লবরুতধি েধুি কতরলন। বরং 
োতিবান প্রলেষ্াই হতয়তছ রালশয়া আফগান থছতড় 
চতি োওয়ার পর। রালশয়ার লবরুতধি েধুিকারী আফগান 
কমানডাররা েখন আফগালনস্াতন েিুতুমর রাজযে কাতয়ম 
কতর, চাঁিাবালজ, ্ষ্তণ বযোপক আকার ্ারণ কতর, েখন 
থমাল্া উমর এই কমানডারতির লবপতক্ লজহাি শুরু 
কতরন। অেচ েখন আফগালনস্াতন গণোল্রিক পনোয় 
লনব্তালচে থপ্রলসতডনট বরুহানুদ্ীন রব্ানী লছি। েলিও 
োর ক্মো দুব্তি লছি। (যমযাল্যা উমলরর আফিযাক্নস্যান, 
বযাংেযালেশ ও তযাক্েবযান, মযাওেযানযা উবযাইে্ল্যাহ নেভী, পৃ: 
১৯-৩৭)

পযাক্কস্যালনর বলরে্য আলেম মযাওেযানযা ইউস্ফ ে্ক্ধেযানবী 
শক্হে রহ. বলেন, 

ان س�ت ا�ن �ن ے، أ�ن ح �ہ ك صح�ي حر�ي كي �ت ے طال�بان  ھے م�لوم �ہ ك محب هاں �ت  �ب
كي ي  الف لڑا�ئ كے �ن ے روس  ڈروں �ن كے ل�ي وں أور ان  ماع�ت ن �ب  كي �ب
ں ه م�ي ے عال�ت �ن ے ا�پ �ن ے ا�پ ڈروں �ن ں ان ل�ي كن �ب�د م�ي ھي، ل�ي ح �ت و صح�ي  وه �ت
كا دور دوره ں طوا�ئف الملوكي  الي- اور ملك م�ي �ن ي �كومت �ب �ن  ا�پ
ي مركزي كو�ئ ں  ورے ملك م�ي ه �پ وا، �ن م �ہ ا�ئ ه امن �ت ں �ن وا، ملك م�ي  �ہ

وا- ذ �ہ ا�ن ام �ن �ن ه اسالمي �ن ي، �ن و�ئ م �ہ ا�ئ �كومت �ت
و اسالمي كھا �ت وۓ د�ي ے �ہ و�ت گان �ہ كو را�ئ ان  س�ت ا�ن �ن هاد ا�ن ے �ب  طال�بان �ن
ر كے ز�ي ے ان  و عال�ت ئ، اور �ب ال�ي ك �پ حر�ي ے �ت ل�� كے  ے  كر�ن م  ا�ئ  �كومت �ت
مام �ت كے  ان  س�ت ا�ن �ن ا، ا�ن ك�ي ذ  ا�ن �ن ام  �ن �ن ں اسالم  گ�يں آۓ ان م�ي  �ن
وه مگر  كرے،  كي �ما�يت  ك  حر�ي �ت وه اس  ھا  �ت رض  �ن كا  ڈروں   ل�ي
اس ئ  لڑا�ي ں  م�ي ان  س�ت ا�ن �ن ا�ن اب  ے،  گ�� ں آ م�ي له  ا�ب م�ت كے   طال�بان 
كي طال�بان  ه�يں؟  �ن ا  �ي و  �ہ ذ  ا�ن �ن ام  �ن �ن اسالمي  هاں  �ي ےكه  �ہ ر  �پ ه  ك�ت  �ن
كي ن  �ي ال�ن محن كے  اور ان  ے  �ہ ے  ل�� كے  اذ  �ن �ن كے  ام  �ن �ن ك اسالمي  حر�ي  �ت
ے �ت ا و لوگ مار ے�ب كے �ب ے طال�بان  ل�� ے، اس  كي �ہ وں  �ي

اعن �يت �ب �ث  ��ي
د ه�ي �به وه سث ں �بال سث �ي ے �ہ �ت ان د�ي ے �ب ل�� كے  كلمة هللا  ں وه اعالء  �ي  �ہ

وي ا�ن �ي لد�ہ �بة  مك�ت ط.   673  –  573  /7(  : مسا�ئل  آ�بكي  ں-  �ي  �ہ
ـ.( 9991 �ہ

“আমযার জযানযামলত, তযালেবযানলের (ক্জহযাক্ে) আলন্দযােন 
সক্ঠক। আফিযাক্নস্যালন যে েে ও তযালের যনতযারযা রযাক্শেযার 
ক্বপলক্ষ ে্দ্ধ কলরক্েলেযা তযালের ে্দ্ধ যতযা ক্ঠক ক্েে। ক্কন্তু 
পরবতভুীলত তযারযা ক্নজ ক্নজ এেযাকযাে সরকযার িঠন কলর। 
যেলশ ক্্ষদ্র ক্্ষদ্র রযাজ্য িলড় ত্লে পরস্পর হযানযাহযাক্ন শুরু 
কলর। ফলে যেলশ যকযান ক্নরযাপতিযা ক্েলেযা নযা, প্লরযা যেলশ 
যকযান যকন্দ্রীে সরকযারও িক্ঠত হেক্ন, ইসেযামী আইনও 
বযাস্বযাক্েত হেক্ন।

তযালেবযানরযা আফিযান ক্জহযাে ক্নষ্ফে হলত যেলখ ইসেযামী 
হুক্মত কযালেম করযার জন্য (ক্জহযাক্ে) আলন্দযােন শুরু 
কলর। যেসব এেযাকযা তযালের ক্নেন্ত্রলে আলস তযালত 
ইসেযামী শযাসন িযাে্ কলর। সকে যনতযার কতভুব্য ক্েলেযা, 
এই আলন্দযােলনর সযাহযাে্য করযা। ক্কন্তু তযারযা সযাহযালে্যর 
পক্রবলতভু তযালের সযালথ ে্দ্ধ শুরু কলর। বতভুমযালন 
আফিযাক্নস্যালন ইসেযামী আইন বযাস্বযােনলক যকন্দ্র কলর 
ে্দ্ধ হলছে। তযালেবযানলের আলন্দযােন ইসেযামী শযাসন 
প্রক্তষ্ঠযা করযার জন্য আর তযালের ক্বলরযাধীরযা হলছে ক্বলদ্রযাহী। 
স্তরযাং তযালেবযানলের মধ্য হলত েযারযা ক্নহত হলবন তযারযা 
আল্যাহর দ্ীনলক স্উচ্চ করযার জন্যই ক্নহত হলবন। তযাই 
ক্নঃসলন্দলহ তযারযা শক্হে বলে িে্য হলবন।” -আপলক 
মযাসযালেে, ৭/৩৭৫-৩৭৬

িেলব ইনশযাআল্যাহ
***

যে সকে যক্ষলত্র ম্সক্েম শযাসলকর ক্বপলক্ষ ক্বলদ্রযাহ 
ওেযাক্জব (পবভু-১ প্রথম যক্ষত্র- নযামযাে পক্রত্যযাি করযা)

যে সকে যক্ষলত্র ম্সক্েম শযাসলকর ক্বপলক্ষ ক্বলদ্রযাহ 
ওেযাক্জব (পবভু-২)

যে সকে যক্ষলত্র ম্সক্েম শযাসলকর ক্বপলক্ষ ক্বলদ্রযাহ 
ওেযাক্জব (পবভু-৩ ক্দ্তীে যক্ষত্র- মযানবরক্িত ক্বধযান দ্যারযা 
যেশ শযাসন করযা)

যে সকে যক্ষলত্র ম্সক্েম শযাসলকর ক্বপলক্ষ ক্বলদ্রযাহ 
ওেযাক্জব (পবভু-৪ আল্যামযা তযাকী উসমযানী েযা. বযা. এর মত 
পেভুযালেযািনযা)

اجلهاد حمك اإلميان
ক্জহযাে ইমযালনর কক্টিপযাথর
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আ�ী রোফয. ও হোসোন বসফর রহ. জোত�ম শোসতকর আনুগ�্য 
করত� উৎসোফহ� করতেন এবং �োর ফবপতক্ষ ফবত্োহ করত� 

ফনতষধ করতেন এ কথো বত� যয, “�োতদর দ্োরো শরেুতদর সোতথ ফজহোদ ও 
সীমোন্ রক্ষো হয়। যচোর-িোকো� ফনমূ্ব� হওয়োর কোরতে মোনুতষর ব্যবসো-বোফেজ্য 
ও জীবনযোপন ফনরোপদ হয়। মুফমন ফনরববিতনে আল্োহর ইবোদ�-বতদেগী করত� 
পোতর। জোত�ম শোসকতদর দ্োরোও হুদদু কোতয়তমর মত�ো গুরুত্বপূে্ব দ্ীফন ফবষয়োফদ 
সম্োফদ� হয় এবং �োতদর দ্োরো যো ক�্যোে সোফধ� হয় �ো �োতদর ক্ষফ�র যচতয় 
যবশী।” ফকন্তু ব�্ব মোন শোসকতদর দ্োরো যযতহ�ু ফজহোদ, সীমোন্রক্ষো-হুদদু কোতয়ম 
ই�্যোফদ ফকেুই হতছে নো। বরং উতটেো �োরো আইন কতর হুদদু কোতয়ম করো বন্ধ 
কতর ফদতয়তে। �োতদর েরেেোয়োয় যথতকই আজ যচোর-িোকো�-চা োদোবোজ ও দ�ীয় 
ক্যোিোররো মোনুষতদর ফযম্মী কতর যরতখতে। শরেুর সোতথ ফজহোদ ও সীমোন্ রক্ষো 
য�ো �োতদর দ্োরো হতছেই নো, বরং উতটেো �োরোই শরেুর সোতথ গ�োগফ� কতর 
যদশতক ধীতর ধীতর শরেুর হোত� �ুত� ফদতছে। দনুীনী ফ�-�ুটপোট ও অথ্বপোচোর কতর 
যদশ ও জোফ�তক ফ�ুর বোফনতয় ফদতছে। ওতদর মোধ্যতম মুফমন ফনরোপতদ আল্োহর 
ইবোদ� করত� পোরো য�ো দতূর থোক- বরং ওতদর কোরতেই আজ মুফমতনর দফুনয়ো-
আতখরো� সবতচতয় যবফশ ক্ষফ�গ্রতি। যফদ যমতন ফনই ওতদর দ্োরো দফুনয়োবী ফকেু 
ক�্যোে হতছে, �বুও ওতদর দ্োরো যয অক�্যোে হতছে (ফবতশষ কতর মোনুতষর দ্ীফন 
বরবোফদ যো দফুনয়োর ক্ষেস্োয়ী ক�্যোে-অক�্যোে হত� অতনক অতনক যবফশ 
গুরুত্বপূে্ব) �ো ওতদর দ্োরো হওয়ো ক�্যোতের �ু�নোয় এযকবোতরই নগে্য। �োই –

ব�্ব মোন শোসকতদর ফোতসক ব�ো যহোক বো মুর�োদ- 
সব্বোবস্োয় ওতদর ফবপতক্ষ যুদ্ধ করো ওয়োফজব হতব।
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িত 
পলবভু আমরযা যরযালির সংরিমে 
ক্নলে আলেযািনযা কলরক্েেযাম। 
আমরযা যেলখক্ে যে, সংরিমে 

ইসেযামী আকীেযার পক্রপন্ী নে। আর ইসেযাম যে 
সংরিমে অস্বীকযার কলরলে যসটযা হলেযা জযাক্হক্ে আক্কেযার 
সংরিমে, যেখযালন আল্যাহর 
ইছেযা েযাড়যাই যরযাি ক্বস্যালরর 
শক্তি আলে বলে ক্বশ্যাস করযা 
হে। ইসেযাম এক্ট অস্বীকযার 
কলরলে। ইসেযালমর আকীেযা 
হলেযা, আল্যাহর ইছেযা েযাড়যা 
যকযালনযা ক্কে্ই হলত পযালর নযা। 
যরযালির সংরিমেও আল্যাহর 
ইছেযােই হলে থযালক। 

সংরিমে ক্নলে ইনশযাআল্যাহ 
এ পলবভু আলরকট্ আলেযািনযা 
করলবযা। এ প্রসলঙ্ 
আমরযা আজ ে্’ক্ট হযাক্েস 
ক্নলে আলেযািনযা করলবযা 
ইনশযাআল্যাহ। 

হোফদস ০১

রযাসূে সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ 
ওেযাসযাল্যাম ইরশযাে কলরন,

ذا واقتلوا  احليات   اقتلوا 
ويستسقطان البصر  يطمسان  فإهنما  واألبرت   الطفيتني 

احلبل
“সযাপ কমণর কে�ণি। বিণশষত বপণ� শুভ্র দই 
করখযাবিবশটি সযাপ এিং ক�েকযাটযা সযাপ কমণর কে�ণি। 

ককননযা, এ 
দ’বট েবৃটি শবতি নটি কণর কেে এিং েভ্বপযাত কণর 

কেে।” –সহীহ িখুযাবর ৩১২৩
এ ে্’ক্ট সযাপ এমনই ক্বষযাতি যে, এলের ক্েলক তযাকযালে 
যিযাখ অন্ হলে যেলত পযালর এবং অলনক সমে িভভুবতী 

মক্হেযার িভভুস্ বযাচ্চযা 
তৎক্ষেযাৎ ভূক্মষ্ঠ হলে পলড়।

যেখযার ক্বষে যে, সযালপ 
কযামড় যেেক্ন। েূলর যথলক 
শুধ্ তযাক্কলেলে। এলতই 
এমন প্রভযাব পলড়লে যে, 
যিযাখ অন্ হলে যিলে এবং 
িভভুপযাত হলে যিলে।

হোফদস ০২

রযাসূে সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ 
ওেযাসযাল্যাম ইরশযাে কলরন, 

العني حق
“যিযাখ েযািযা বযাস্ব ও সত্য।” 

–সহীহ ব্খযাক্র ৫৪০৮
ক্কে্ মযান্ষ এমন আলে যে, 
এরযা েক্ে যকযালনযা স্ন্দর ব্যক্তি 
বযা ক্জক্নলসর ক্েলক তযাকযাে 
তযাহলে নজর যেলি েযাে। 
নজর েযািযা ব্যক্তি তৎক্ষেযাৎ 

অস্স্ হলে পলড় এমনক্ক যকযালনযা যকযালনযা সমে মযারযাও 
েযাে।

যেখযার ক্বষে, ব্যক্তি ক্কন্তু তযালক ক্কে্ কলরক্ন। তযাক্কলেলে 
শুধ্। ব্যস, এতট্ক্ই।

কতরোনো মহোমোফর   ০১

সংক্োমক ব্যোফধ    ০২
ইিম ও লজহাি

“তযা’বছর হণে থযাণক আল্যাহ 
তযাআ�যার ইছিযাে। তযা 
শুধ ু শযারীবরক সংস্পণশ্বর 
মণধ্ই সীমযািদ্ধ নে। 
কখনও এভযাণিও হণত 
পযাণর আিযার কখনও 
মণুখযামখুী হওেযা এিং 
কখনও শুধ ু তযাকযাণনযার 

দ্যারযাও হণত পযাণর।
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সযাপ এবং যিযালখর যে তযা’ক্ের েযা সহীহ হযাক্েস দ্যারযা 
প্রমযাক্েত এবং বযাস্বতযাও এর সযাক্ষী- এক্ট ে্ইভযালবর 
যকযালনযা একভযালব হলত পযালর,

১. হেলতযা সযাপ বযা ব্যক্তির যিযাখ যথলক যকযালনযা ক্বষ যবক্ড়লে 
ক্িলে আরিযান্ত ব্যক্তির উপর পলড়লে;

২. ক্কংবযা যকযালনযা ক্কে্ই যবলরযােক্ন, 
তযাকযালনযার দ্যারযাই আল্যাহ তযাআেযা তযার 
মযালে যরযাি সৃক্টি কলর ক্েলেলেন।

হযালফে ইবলন হযাজযার রহ. (৮৫২ক্হ.) 
বলেন, 

 التأثري إبرادة هللا تعاىل وخلقه ليس مقصورا
 على االتصال اجلسماين بل يكون اترة به
 واترة ابملقابلة وأخرى مبجرد الرؤية –فتح

الباري ٠١\١٠2
“তযা’বছর হণে থযাণক আল্যাহ তযাআ�যার ইছিযাে। তযা শুধ ু
শযারীবরক সংস্পণশ্বর মণধ্ই সীমযািদ্ধ নে। কখনও 
এভযাণিও হণত পযাণর আিযার কখনও মণুখযামখুী হওেযা 

এিং কখনও শুধ ুতযাকযাণনযার দ্যারযাও হণত পযাণর।

” –ফােহুি বালর ১০/২০১

ব্েযা যিে, একজন দ্যারযা আলরকজলন আরিযান্ত হওেযার 
জন্য শযারীক্রক সংস্পশভুও অলনক সমে েরকযার পলড় নযা। 
অলনক সমে শুধ্ সযামনযা সযামক্ন হওেযা এবং অলনক সমে 
শুধ্ তযাকযালনযার দ্যারযাই হলে যেলত পযালর। ইবলন হযাজযার 
রহ. ক্বষেক্ট আলরযা কলেকক্ট েৃটিযান্ত ক্েলে ব্ক্েলেলেন। 
ক্বস্যাক্রত যসখযালন যেখযা যেলত পযালর। 

আমযালের িত পলবভু এ হযাক্েসক্ট ক্িলেলে, 

ال تدميوا النظر إىل اجملذومني
“ক্ষ্ঠ যরযালি আরিযান্ত ব্যক্তিলের ক্েলক এক েৃক্টিলত 

তযাক্কলে থযাকলব নযা।” –স্নযালন ইবলন মযাজযাহ ৩৫৪৩

তযালের ক্েলক এক নজলর তযাক্কলে থযাকযাও আরিযান্ত হওেযার 
কযারে হলত পযালর। তলব সকে যরযািই যে তযাকযালনযার দ্যারযা 
বযা সংস্পলশভুর দ্যারযা সংরিক্মত হে তযা নযা। ক্কে্ ক্কে্ 
যরযালি এমন হলত পযালর।

েযালহযাক, সব ক্মক্েলে ব্েযা যিে, একজলনর সংস্পলশভু, 
িেযালফরযাে ও উঠযা-বসযাে আলরকজন আরিযান্ত হওেযা 
অস্বযাভযাক্বক ক্কে্ নে। এক্ট ইসেযামী আক্কেযার পক্রপন্ী 
নে, েখন আমযার ক্বশ্যাস থযাকলব যে, এ আরিযান্ত হওেযাও 
আল্যাহর ইছেযাে। আল্যাহর ইছেযা নযা হলে হলব নযা। েযালের 
যবেযাে হলছে নযা তযালের যবেযাে আল্যাহ তযাআেযার ইছেযা 
যনই। ওেযাল্যাহ স্বহযানযাহু ওেযাতযাআেযা আ’েযাম। 

িত 
ে্ই পলবভু আমরযা 
আেহযামে্ক্েল্যাহ সংরিমে 
ক্নলে আলেযািনযা কলরক্ে। 

আমরযা যেলখক্ে যে, ক্কে্ ক্কে্ যরযাি এমন 
আলে যেগুলেযা আল্যাহ তযাআেযার ইছেযাে 
সযাধযারেত একজন যথলক অন্য জলনর 
মযালে েক্ড়লে থযালক।

েখন েক্ড়লে থযালক তখন প্রক্তলরযাধ 
ব্যবস্যা গ্হে করযা শরীেত ক্বলরযাধী হলব 

নযা। সযাধ্যমলতযা প্রক্তলরযাধ ব্যবস্যা গ্হে করযার পরও েক্ে 
েক্ড়লে েযাে তখন আল্যাহ তযাআেযার ফযােসযােযা যমলন ক্নলে 
সবর কলর থযাকযা। যবসবর নযা হওেযা। হযা হুতযাশ নযা করযা। 
এলত আল্যাহ তযাআেযার কযালে অলশষ সওেযাব পযাওেযা 
েযালব। যকযালনযা ম্ক্মনলক আল্যাহ তযাআেযা ক্বপেযাপে যেন 
তযার েযারযাজযাত ব্েন্দ করযার জন্য। ম্ক্মন েখন ক্বপলে 
সবর কলর তখন তযার গুনযাহ মযাফ হে এবং েযারযাজযাত 
ব্েন্দ হে।

আমরযা েক্ে হযাক্েসগুলেযা েক্ষ কক্র যেখলবযা যে, শরীেত 
িত্ক্েভুক যথলক প্রক্তলরযাধ ব্যবস্যার যনেযার ক্নলেভুশ ক্েলেলে- 

# আরিযান্ত উলটর পযােলক স্স্ উলটর পযালের সযালথ 
ক্মশযালত নযা কলরলেন।

اَل يُوِرَدنَّ مُمِْرٌض َعَلى ُمِصحٍّ
“অসুথি উণটর মযাব�ক কযন তযার করযােযাক্রযান্ত উটগুণ�যাণক 
বনণে বেণে (অন্য মযাব�ণকর) সুথি উণটর সযাণথ বমবরেত 

নযা কণর।”

–সহীহ বখুালর ৫৪৩৭

সংরিমে যরযালি উলটরই েখন এ ক্বধযান তখন মযান্লষর 
যবেযাে এমনটযা হওেযা যতযা আলরযা স্বযাভযাক্বক। অতএব, 
সংরিমে যরযালি আরিযান্ত ব্যক্তি স্স্লের সযালথ ক্মশলত 
েযালব নযা। এ কযারলেই উমযার রযাক্েেযাল্যাহু আনহু জ্েযাম 
তথযা ক্ষ্ঠ যরযালি আরিযান্ত ব্যক্তিলক জনসমযািলম ক্মশলত 
ক্নলষধ কলরক্েলেন। (ফযাতহুে বযাক্র ১০/২০৫, রদ্্ে 
ম্হতযার ৬/৩৬৪)

# স্স্ ব্যক্তিলক ক্ষ্ঠ যরযালি আরিযান্ত ব্যক্তি যথলক েূলর 
থযাকযার ক্নলেভুশ ক্েলেলেন, এমনক্ক তযার ক্েলক এক েৃক্টিলত 
তযাক্কলে থযাকলতও মযানযা কলরলেন।

কর�োনো মহোমোর� ০২
প্রতির�োধ ও প্রতিকো� ব্যবস্ো - ০১

ইেম ও ক্জহযাে
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فر من اجملذوم كما تفر من األسد
“বসংহ কথণক কযমন প�যােন কর কুষ্ঠ করযােী কথণকও 

কতমবন প�যােন করণি।”

–সহীহ বখুালর ৫৩৮০

ال تدميوا النظر إىل اجملذومني
“ক্ষ্ঠ যরযালি আরিযান্ত ব্যক্তিলের ক্েলক এক েৃক্টিলত তযাক্কলে 
থযাকলব নযা।” –স্নযালন ইবলন মযাজযাহ ৩৫৪৩

এ ধরলনর ক্নলেভুশ শুধ্ ক্ষ্ঠ যরযালির মযালেই সীমযাবদ্ধ 
থযাকলব নযা, সকে সংরিমে যরযালির যবেযােই এ ধরলনর 
ক্বধযান প্রলেযাজ্য।

# আরিযান্ত এেযাকযাে যেলত ক্নলষধ কলরলেন 
এবং আরিযান্ত এেযাকযা যথলক যবর 
হলতও ক্নলষধ কলরলেন।

اِبلطَّاُعوِن ْعُتْم  سَِ  ِإَذا 
َتْدُخُلوَها َفاَل   أبَِْرٍض 
َوأَنـُْتْم أبَِْرٍض  َوَقَع   َوِإَذا 
هِبَا َفاَل خَتُْرُجوا ِمنـَْها

“যকযালনযা ভূক্মলত 
তযাউন যেখযা 
ক্েলেলে শুনলে 
তযালত প্রলবশ করলব নযা। 
আর যতযামরযা যকযালনযা 
ভূক্মলত থযাকযাবস্যাে 
েক্ে যসখযালন যেখযা 
যেে তযাহলে যসখযান 
যথলক যবর হলব নযা।” –সহীহ 
ব্খযাক্র ৫৭২৮

উপলরযাতি হযাক্েসগুলেযা যথলক সংরিমে 
যরযালির যবেযাে আমরযা িত্ক্েভুক যথলকই প্রক্তলরযাধ 
ব্যবস্যার ক্নলেভুশনযা যপেযাম-

এক. আরিযান্ত ব্যক্তি স্স্ ব্যক্তির সযালথ ক্মশলব নযা। 

দুই. স্স্ ব্যক্তিও আরিযান্ত ব্যক্তির সযালথ ক্মশলব নযা। 

লেন. আরিযান্ত এেযাকযাে যকউ েযালব নযা।

চার. আরিযান্ত এেযাকযার যকযান যেযাকও বযাক্হলর যবর হলব 
নযা।

এভযালব এেযাকযা যথলক এেযাকযাে বযা ব্যক্তি যথলক ব্যক্তিলত 
যরযাি সংরিক্মত হওেযার সকে পথ ইসেযাম বন্ কলর 
ক্েলেলে।

আধ্ক্নক ক্িক্কৎসযা ক্বজ্যান েত ক্সলটেমই যবর করুক- 
ইসেযালমর এ ক্নলেভুশনযার বযাক্হলর যেলত পযারলব নযা। এর 
যিলে স্ন্দর যকযালনযা ব্যবস্যাও ইনশযাআল্যাহ গ্হে করলত 
পযারলব নযা।

এেযাকযা যথলক এেযাকযাে যেন নযা েড়যাে এজন্য েক ডযাউন 
করযা হলেলে- এর ধযারেযা সবভুপ্রথম ইসেযামই ক্েলেলে।

ব্যক্তি যথলক ব্যক্তিলত যেন নযা েড়যাে এজন্য 
যকযােযালরনটযাইলনর ব্যবস্যা করযা হলেলে- এ ধযারেযাও 
ইসেযালমর ক্নলেভুশনযার বযাক্হলর নযা।

এেযাড়যা হযাত যধযােযা, পক্রষ্কযার থযাকযা, হযাঁক্ির সমে সতকভু 
থযাকযা ইত্যযাক্ে ব্যবস্যাপনযা ও ক্নেমকযান্ন ইসেযালমর 

ক্নত্যক্েলনর ক্শক্ষযা।

আজ পক্ত্রকযার পযাতযা খ্েলেই আপক্ন 
িীলনর প্রশংসযা যেখলত পযালবন। 
ক্কভযালব তযারযা তযাৎক্ষক্েক ব্যবস্যা 

গ্হে কলর যরযালির 
সংরিমে কক্মলে 
এলনলে- এ ক্নলে 

িীনযালের প্রশংসযার যশষ 
যনই। ক্কন্তু ক্নম্কহযারযাম 

এসব সযাংবযাক্েক 
ক ে যা ক্ ম টে ল ে র 
েবযালন ইসেযালমর 

প্রশংসযা একবযারও যবর 
হে নযা। ক্কন্তু আমরযা 

েযারযা ম্সেমযান আমরযা 
যেন আমযালের ধমভু ক্নলে 
হীনমন্যতযার ক্শকযার নযা 

হই।

লব.্.
ব্যবস্যা েতই গ্হে করযা যহযাক যরযাি যেেযা 

য ন ে যা র মযাক্েক আল্যাহ। ক্তক্ন েতক্ষে নযা িযাইলবন 
যরযাি েযালব নযা। এজন্য ব্যবস্যা েতই গ্হে করযা হলছে 
আরিযান্ত হওেযা বন্ হলছে নযা। মৃত্্যও বন্ হলছে নযা। 
আল্যাহ তযাআেযার েতট্ক্ ইছেযা ততট্ক্লত নযা যপঁেযা 
পেভুন্ত যকউ থযামযালত পযারলব নযা। অতএব, সকলের উক্িৎ 
তযাওবযা কলর আল্যাহ তযাআেযা ক্েলক রুজ্ হওেযা। যেযােযা 
করযা। আর সযাধ্যমলতযা ব্যবস্যা গ্হে করযা। আরিযান্ত হলে 
যিলে সওেযালবর ক্নেলত সবর করযা। আল্যাহ তযাআেযা 
আমযালের ক্হফযাজত করুন। স্লখ ে্ঃলখ সবভুযাবস্যাে আল্যাহ 
তযাআেযার ফযােসযােযা সন্তুটি ক্িলতি যমলন যনেযার তযাওক্ফক 

েযান করুন। আমীন।

(িেমযান)

থকাতনা ভূলমতে 
োউন থিখা লিতয়তছ 

শুনতি োতে প্রতবশ করতব 
না। আর থোমরা থকাতনা ভূলমতে 
োকাবথিায় েলি থসখাতন থিখা 
থিয় োহতি থসখান থেতক 

থবর হতব না।
– সহীহ বখুালর ৫৭২৮
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ওেযােযা-বযারযা ক্ র আ ল ন র 
স ব ল ি ল ে 

স্স্পটি মযাসেযােযা সমূলহর একক্ট। ক্কন্তু অত্যন্ত 
ে্ঃখজনকভযালব এই মযাসেযােযাক্টই উম্লতর ক্নকট 
সবলিলে যবক্শ ক্বক্স্ত হলে যিলে। তযাই আজ অলনক 
আলেমলকই এ জযাতীে যেযােযা করলত যশযানযা েযালছে, “যহ 
আল্যাহ! আপক্ন সযারযা পৃক্থবীর যেযাকলের কলরযানযা হলত 
ম্ক্তি েযান করুন।” ক্কন্তু শক্রেত ক্ক এধরলের যেযােযার 
অন্মক্ত যেে? একক্েলক আল্যাহলক ভযালেযাবযাসযার েযাবী 
অপরক্েলক তযার শত্রুলের প্রক্ত মহব্ত, তযালের ম্ক্তির 
জন্য যেযােযা? আপনযার বন্্ বযা ক্নকটজলনর সযালথ েক্ে 
যকউ শত্রুতযা কলর তলব ক্ক আপক্ন তযার সযালথ শত্রুতযা 
করলবন নযা? তযালক ঘৃেযা করলবন নযা? তযাহলে আল্যাহর 
শত্রুলের ঘৃেযা করলত, তযালের জন্য বেলেযােযা করলত যকন 
আপনযার বযালধ?

এখন যতযা যেযােযার পদ্ধক্তটযা এমন হওেযার েরকযার ক্েে- 
যহ আল্যাহ, আপক্ন ম্সেমযানলের উপর অত্যযািযারী এ 
কযালফরলের মযালে মহযামযারী আলরযা বযাক্ড়লে যেন, এর 
মযাধ্যলম তযালের শক্তিলক সমূ্পেভুরূলপ যশষ কলরন, তযালের 
অথভুনীক্তলক ধক্সলে যেন। আর ম্ক্মনলের এ যথলক ম্ক্তি 

েযান করুন। এটযাই যতযা ক্রআন-স্ন্যাহ আমযালেরলক 
ক্শখযাে, ন্হ আেযাইক্হস সযােযালমর ক্নল্যাতি যেযােযাক্ট েক্ষ্য 
করুন,

رًا  َوقَاَل نُوٌح َربِّ اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايَّ
 ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا
 َربِّ اْغِفْر يل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بـَْييِتَ ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِننَي

َواْلُمْؤِمَناِت َواَل َتِزِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ تـََبارًا
“নভূহ আরও িণ�বছ�, থহ আমার প্রলেপািক! এই 
কাতফরতির ম্যে হতে থকান বালসদোতকই পলৃেবীতে 
বাকী রাখতবন না। আপবন তযাণেরণক িযাকী রযাখণ� 
তযারযা আপনযার িযাদিযাণেরণক বিপথেযামী করণি এিং 
তযাণের কয সন্তযানযাবে েন্ম কনণি তযারযাও পযাবপষ্ঠ ও 
কঘযার কযাণেরই হণি। কহ আমযার প্রবতপযা�ক! আমযাণক 
ক্ষমযা কণর বেন এিং আমযার বপতযা-মযাতযাণকও এিং 
প্রণত্ক এমন ি্বতিণকও, কয ইমযাণনর অিথিযাে আমযার 

িোইরোস হত� পুতরো 
পৃফথবীর মুফতির জন্য যদোয়ো; 

ওয়ো�ো-বোরোর 
দঃুখজনক ফবস্ৃফ�

আদনানমারুফ
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ঘণর প্রণিশ কণরণছ আর সমতে মবুমন পরুুষ ও মবুমন 
নযারীণকও। আর যযারযা েযাণ�ম তযাণের শুধ ুধ্ংসই িবৃদ্ধ 

করুন।”

–সূরা নহূ, ২৬-২৮ 

যেখ্ন, আেযালত নূহ 
আেযাইক্হস সযােযাম 
একইসযালথ কযালফরলের 
উপর কক্ঠন বেলেযােযা 
করলেন আর ম্ক্মনলের 
জন্য মযািলফরযালতর যেযােযা 
করলেন। এটযাই যতযা 
ওেযােযা-বযারযা- কযালফরলের 
প্রক্ত কলঠযারতযা, ম্ক্মনলের 
প্রক্ত যকযামেতযা।

বীলর মযাউনযার ঘটনযাে 
েখন কযালফররযা সতির জন 
ম্সক্েমলক হত্যযা কলর 
তখন রযাসূে সযাল্যাল্যাহু 
আেযাইক্হ ওেযাসযাল্যাম েীঘভু 
একমযাস ফজলরর নযামযালে 
তযালের উপর বেলেযােযা 
কলরন। আনযাস রযাক্ে. 
বলেন,

صلى هللا هللا  رسول   دعا 
الذين على  وسلم   عليه 
معونة بئر  أصحاب   قتلوا 
صحيح وعصية.  وذكوان،  رعل،  على  غداة،   ثالثني 

البخاري )4١82( صحيح مسلم )776(
“র’�, যযাকওেযান ও উসযাইে্যাহ কেযারে যযারযা িীণর 
মযাউনযার সযাহযািীণের হত্যা কণরণছ তযাণের েন্য রযাসভূ� 
সযাল্যাল্যাহু আ�যাইবহ ওেযাসযাল্যাম বরেশবেন িেণেযােযা 
কণরণছন।” -সবহহ িখুযারী, ২৮১৪ সবহহ মসুব�ম, ৬৭৭

েবকহেে িণ�ণছন, “মসু�মযানরযা ককযান েযারু� হযারণি 
বেণে যবে বিষযাতি সযাপ-বিছুি কেখণত পযাে তণি ক্ষবত 
হণত িযাঁচযার েন্য সযাণপর বিষেযাঁত কভণগি বেণি এিং 
বিছুির কযাটযা কির কণর কে�ণি, বকনু্ত কসগুণ�যাণক 
এণকিযাণর হত্যা কণর কে�ণি নযা, কযন কসগুণ�যা 

িংশিৃবদ্ধ কণর কযাণেরণের েংশন করণত পযাণর।”

-ফতোয়া শামী, ৪/১৪০

ইসযা আেযাইক্হস সযােযাম ও েযাউে আেযাইক্হস সযােযামও 
বনী ইসরযাইলের কযালফরলের উপর বেলেযােযা কলরক্েলেন, 
েযার কযারলে আল্যাহ তযালের বযানর ও শূকলর পক্রেত কলর 

যেন। -সূরযা মযালেেযা, ৭৮ আহকযাম্ে ক্রআন, জযাসসযাস 
রহ. ৪/১০৪

ম্সযা ও হযারুন আেযাইক্হস সযােযাম যফরআউন ও তযার 
কওলমর জন্য বেলেযােযা কলরলেন। আল্যাহ তযােযােযা তযাঁলের 
যেযােযা কব্ে কলরলেন। যফরআউন ও তযার অন্সযারীলের 

যেযাক্হত সযািলর ড্ক্বলে 
যমলরলেন। -সূরযা ইউন্স, 
৮৮-৯২

উমর রযাক্েআল্যাহু আনহুর 
েমযানযাে সযাহযাবযালে যকরযাম 
তযারযাবীহর পলর ক্বতলরর 
নযামযালে কযালফরলের জন্য 
এই বেলেযােযা করলতন-

الذين الكفرة  قاتل   اللهم 
سبيلك عن   يصدون 
وال رسلك،   ويكذبون 
وخالف بوعدك،   يؤمنون 
يف وألق  كلمتهم،   بني 
وألق الرعب،   قلوهبم 
وعذابك، رجزك   عليهم 
على يصلي  احلق،مث   إله 
عليه هللا  صلى   النيب 
للمسلمني ويدعو   وسلم 

مبا استطاع من خري مث يستغفر للمؤمنني،
“থহ আল্াহ, আপলন কাতফরতির ধ্ংস করুন, োরা 
আপনার পে থেতক বা্া প্রিান কতর, আপনার 
রাসূিগণতক লমেযোপ্রলেপন্ন কতর, আপনার ওয়ািার 
প্রলে লবশ্াস রাতখ না। আপলন োতির ঐকযে লবনষ্ট কতর 
লিন, োতির অতিতর ভয় থেতি লিন এবং োতির উপর 

আপনার আোব-গেব নালেি করুন।

এরপর রযাসভূণ�র উপর েরূে পেণতন এিং মবুমনণের 
েন্য যতণিবশ পযারণতন ক�্যাণের কেযােযা ও ইণতেেেযার 

করণতন।

-সলহহ ইবতন খেুাইমা, ১১০০

আল্যাহ তযােযােযা আমযালেরলক কযালফরলের শযাক্স্ যেেযার 
েযাক্েত্ব প্রেযান কলরক্েলেন। ক্কন্তু আমরযা কযাপ্রুষতযার 
কযারলে তযা কক্রক্ন। আমযালের কযােভুকেযালপ প্রতীেমযান 
হে বনী ইসরযাইলের মলতযা আমরযাও বক্ে, ‘যহ আল্যাহ, 
আপক্নই ক্িলে ে্দ্ধ করুন।’ েযাই যহযাক, আমযালের কযারলে 
যতযা আল্যাহ তযার মযােেূম বযান্দযালের যেলড় ক্েলবন নযা। 

থহ আল্াহ, আপলন কাতফরতির 
ধ্ংস করুন, োরা আপনার পে 
থেতক বা্া প্রিান কতর, আপনার 
রাসূিগণতক লমেযোপ্রলেপন্ন কতর, 
আপনার ওয়ািার প্রলে লবশ্াস রাতখ 
না। আপলন োতির ঐকযে লবনষ্ট কতর 
লিন, োতির অতিতর ভয় থেতি লিন 
এবং োতির উপর আপনার আোব-

গেব নালেি করুন।
এরপর রযাসভূণ�র উপর েরূে পেণতন 
এিং মবুমনণের েন্য যতণিবশ 
পযারণতন ক�্যাণের কেযােযা ও 

ইণতেেেযার করণতন।
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আমরযা তযালের সযাহযাে্য নযা করলেও আল্যাহ কলরযানযার 
মযাধ্যলম তযালের সহযােতযা কলরলেন, তযালের উপর 
অত্যযািযারী কযালফরলের যথলক প্রক্তলশযাধ ক্নলেলেন। ক্কন্তু 
এলতও আমযালের আপক্তি! যকযাথযাে এই প্রক্তলশযালধ খ্ক্শ 
হলবন, কযালফরলের জন্য আলরযা বেলেযােযা করলবন, ক্কন্তু 
নযা, এখযালন অসহযাে (?) কযালফরলের জন্য আমযালের েরে 
উথলে উঠলে, তযালের ম্ক্তির জন্য আমরযা যেযােযা করক্ে!

আসলে এসব ক্কে্ই ওেযােযা-বযারযার মযাসেযােযার ক্বসৃ্ক্তর 
পক্রেক্ত। শযালেখ আব্ ম্হযাম্ে মযাকক্েসী েথযাথভুই 
বলেলেন, “যে ব্যক্তি ম্সক্েম-কযালফলরর মযালে পযাথভুক্য 
করলত পযারলব নযা তযার জন্য প্লরযা দ্ীনই এলেযালমলেযা 
হলে েযালব। তযার ক্নকট দ্ীলনর সব ক্বক্ধক্বধযান উেট-
পযােট হলে েযালব।” (আরক্রসযােযাত্ে েযােযাক্েক্নে্যযাহ, 
পৃ:১০) পক্রক্স্ক্ত আজ এ পেভুন্ত িক্ড়লেলে যে মযাওেযানযা 
আব্ তযালহর যমসবযাহ (হযাক্ফেযাহুল্যাহু) এর মলতযা ক্বেগ্ধ 
আলেমও প্রকযাশ্য নযাক্স্ক কক্ব শযামস্র রহমযালনর জঘন্য 
উক্তি “আেযালনর শব্ যবশ্যযার আওেযালজর মলতযা মলন 
হে”-এটযা উদৃ্ধত কলরও এই কযালফলরর জন্য মযািক্ফরযালতর 
যেযােযা করলেন। (ত্রলস্-ত্ক্কভুস্যালনর সন্যালন) অথি ক্তক্ন 
ইক্তমলধ্য ক্রআলনর একক্ট তযাফসীরও রিনযা কলরলেন 
আর ক্রআন দ্্যথভুহীনভযালব কযালফরলের জন্য মযািলফরযালতর 
যেযােযা করলত ক্নলষধ করলে, ইরশযাে হলেলে,

 َما َكاَن ِللنَّيبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستـَْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكنَي َوَلْو
 َكانُوا ُأويل قـُْرَب ِمْن بـَْعِد َما تـَبـنيََّ هَلُْم أَنَـُّهْم َأْصَحاُب

اجلَِْحيِم
এটযা নিী ও মবুমনণের পণক্ষ কশযাভনীে নে কয, তযারযা 
মশুবরকণের েন্য ক্ষমযা প্রযাথ্বনযা করণি, তযাণত তযারযা 
আত্ীে-স্বেনই কহযাক নযা ককন, যখন এটযা সুস্পটি হণে 

কেণছ কয, তযারযা েযাহযান্নযামী।

-সূরা োওবা, ১১৩

ওেযােযা-বযারযা ও ক্জহযালের মযাসেযােযাে বড়লের এধরলের 
ক্বি্্যক্ত আমরযা অহরহই যেখলত পযাক্ছে। তযাই আমযালের 
সতকভু থযাকলত হলব। তযাঁলের প্রক্ত সম্যান বজযাে রযাখলত 
হলব, তলব যসই সযালথ মলন রযাখলত হলব, আল্যাহ ও 
তযাঁর রযাসূলের সম্যান তযালের সম্যালনর যিলেও বহুগুে 
যবশী। তযাই সম্যান করলত ক্িলে তযালের অন্-অন্সরে 
করযা েযালব নযা। এটযাই আল্যাহ তযােযােযার পরীক্ষযা। ক্তক্ন 
যেখলত িযালছেন, আমরযা ক্ক আমলের বড়লের পূজযা কক্র, 
নযা আল্যাহর ইবযােত-আন্িত্য কক্র। আল্যাহ আমযালের 

সক্ঠক ব্ে েযান করুন।

اجلهاد حمك اإلميان
ক্জহযাে ইমযালনর কক্টিপযাথর

َأْن آَمُنوا  َوالَِّذيَن  لِلنَِّبِّ   َما َكاَن 
َكانُوا َوَلْو  لِْلُمْشرِِكنَي   َيْستـَْغِفُروا 
َلُْم  َ تـَبـنيَّ َما  بـَْعِد  ِمْن  قـُْرَب   أُوِل 

أَنَـُّهْم َأْصَحاُب الَِْحيِم
এটা নবী ও মুমমনদের পদষে 
শোভনীয় নয় শে, তারা 
মুেমরকদের জন্য ষেমা প্ার্থনা 
করদব, তাদত তারা আত্ীয়-
স্বজনই শ�াক না শকন, েখন 
এটা সুস্পষ্ট �দয় শেদে শে, তারা 

জা�ান্ামী।

-সভূরযা তযাওিযা, ১১৩
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بسم هللا الرحن الرحيم
وصبحه وآله  حممد  خلقه  خري  على  تعاىل  هللا   وصلى 

أمجعني. أما بعد
আব্্র রযােেযাক ক্বন ইউস্লফর যেলে আব্্ল্যাহ এক 
প্রলশ্নর উতিলর তযাক্মম আেনযাক্ন হযাক্ফজযাহুল্যাহর ব্যযাপযালর 
মন্তব্য কলরলে যে, ক্তক্ন মযাজহুে। আর মযাজহুলের বেযান 
শুনযা বযা তযার যথলক ইেম যনেযা জযালেে যনই। 

এর আলিও যকউ যকউ এ ধরলনর সংশে েক্ড়লেক্েে। 
এক ভযাই ক্বষেক্টর সমযাধযান জযানলত যিলেলেন। 
ইনশযাআল্যাহ আক্ম ক্বষেক্ট পক্রষ্কযার করলত যিটিযা করলবযা। 
ওেযামযা তযাওক্ফক্ক ইল্যা ক্বল্যাহ। 

এক. 
েযারযা বলেন, তযাক্মম আেনযাক্ন মযাজহুে, তযার যথলক ইেম 
যনেযা েযালব নযা: আসলে তযালের উলদ্শ্য জনসযাধযারেলক 
শরীেলতর উপর উঠযালনযা, নযা’ক্ক ক্জহযাে যথলক সরযালনযা- 
একট্ যখেযাে কলর যেখযা উক্িৎ।

আসলে ক্ক এ কথযা তযারযা এ জন্য বেলে যে, শরীেলতর 
েৃক্টিলত তযাক্মম আেনযাক্নর বেযান শুনযা হযারযাম হলছে তযাই 
জনসযাধযারেলক হযারযাম যথলক সতকভু করলে, নযা’ক্ক ক্জহযাে 
ক্বলরযাধী ক্মশন এবং তযাগুলতর েযােযাক্ের অংশ ক্হলসলব বেলে- 

এ ক ট্ 
ক্ফক্কর করযা উক্িৎ। 

দইু. 
মযাজহুলের ক্বধযান ক্ক শুধ্ তযাক্মম আেনযাক্নর উপরই 
প্রলেযাজ্য নযা’ক্ক অন্য সকলের যবেযােই প্রলেযাজ্য? তযালের 
শযােখলেরলক ক’জন যিলন? তযারযা যে শত শত ক্কতযাব 
ক্রসযােযা আপলেযাড কলর যসগুলেযার যেখকলেরলক ক’জন 
যিলন? 

যেমন ধরুন, আব্্র রযােেযাক ক্বন ইউস্ফ। তযার ব্যযাপযালর 
কলেকক্ট প্রশ্ন কক্র- 

১. োর বালড় থকাোয়? 

২. োর বংশ পলরচয় লক? 

৩. লেলন থকাোয় থকাোয় পড়াশুনা কতরতছন? 

৪. লেলন লক লক থোগযেো িাভ কতরতছন? 

৫. লেলন লক োর উস্াি, লপো মাো ও অন্যান্য মুরলব্র 
ফরমাবরিার লছতিন, না’লক নাফরমান ও অবা্যে 
লছতিন? 

৬. লেলন লক পড়াশুনায় মতনাতোগী লছতিন না 

তামিি আদনামনকে 
মনকে সংশকের 
জওোব

ইেম ও ক্জহযাে
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অমতনাতোগী? 

৭. ছারে োমানায় লেলন লক একজন দ্ীনিার োলিতব ইিম 
লছতিন নালক ভবঘতুর ও ফাতসক প্রকৃলের ছারে লছতিন? 

৮. োর উস্ািগণ োর বযোপাতর লক সাক্যে লিতচ্ন? 
োরা লক োর জন্য থিায়া কতরতছন না’লক বিতিায়া 
কতরতছন? 

৯. উস্ািগণ লক োতক লকোবালি পড়াতনা, ওয়াজ 
নলসহে করা ও ফতোয়া থিয়ার অনুমলে লিতয়তছন 
না’লক থিনলন? না’লক অতোগযে হওয়ার কারতণ এ থেতক 
বারণ কতরতছন? 

১০. পলরবাতরর থিাকতির সাতে এবং আত্ীয়-স্জন 
ও পাড়া প্রলেতবশীতির সাতে লেলন লক ভাি বযেবহার 
কতরন? োতির হক আিায় কতরন? না’লক োতির সাতে 
দুব্তযেবহার কতরন এবং োতির হক নষ্ট কতরন? 

১১. লেলন লক নামালে না’লক থবনামালে? 

১২. আতিি না ফাতসক? 

১৩. সতব্তাপলর লেলন লক বয়ান বকৃ্তো ও ফতোয়া প্রিাতনর 
থোগযে না’লক অতোগযে?

এ প্রশ্নগুলেযা তযালের একজন প্রক্সদ্ধ শযালেলখর ব্যযাপযালর 
করেযাম। ক্জলজ্স কক্র, এলেলশর কতজন আহলে হযাক্েস 
এ প্রশ্নগুলেযার উতির েথযােথ জযালনন? েক্ে নযা যজলন 
থযালকন তযাহলে তযার বেযান শুলনন ক্কভযালব আর তযার 
মযাসআেযা মযাসযালেে যনন ক্কভযালব?

আহলে হযাক্েলসর ক্তক্ন যতযা একজন প্রক্সদ্ধ শযােখ। আর 
েযালেরলক যকউ ক্িলন নযা, কখনও বযাস্লব যেলখক্ন- তযালের 
কথযা নযা হে বযােই ক্েেযাম।

আর তযালের সযাইলট যেসব ক্কতযাব-ক্রসযােযা আপলেযাড 
যেেযা হে, যসগুলেযার যেখক অন্বযােলকরও যতযা একই 
হযােত। যসগুলেযা ডযাউনলেযাড করযা ও পড়যা ক্ক তযালের 
েৃক্টিলত হযারযাম হলব?

কযালজই তযাক্মম আেনযাক্নলক ক্নলে উলঠপলড় েযািযার আলি 
ক্নলজর ঘলরর খবর ক্নই।

ফ�ন. 

তযাক্মম আেনযাক্ন বেযান বতৃিতযাে ফলতযােযা ক্েলত আলসন 
নযা। ক্তক্ন স্বযাভযাক্বক এমনসব ক্বষলে সতকভু কলরন যেগুলেযা 
আমযালের যিযালখর সযামলন ক্েলে িলে েযাওেযা স্বলত্বও আমরযা 
যেক্খ নযা বযা যেখলেও যসভযালব অন্ধযাবন কক্র নযা।

আর মযাসআেযা মযাসআলেে যেগুলেযা আলেযািনযা কলরন, 
যসগুলেযা ক্তক্ন ক্নলজ যথলক বলেন নযা, প্রক্সদ্ধ আইম্যালে 

যকরযাম ও ক্কতযাবযাক্ের হযাওেযােযাে ক্রআন স্ন্যাহ যথলক 
বলেন। এমনসব ক্বষলে কথযা বলেন যেগুলেযা একজন 
ম্সেমযান ক্হলসলব আমযালের বতভুমযান েযামযানযার প্রক্তক্ট 
ম্সেমযালনর জযানযা থযাকযার কথযা ক্েে। তযাওক্হে, ক্রসযােযাত, 
আক্খরযাত, ক্জহযাে ইত্যযাক্ে ক্বষলে এলকবযালর সযােযামযাটযা 
কথযা বলেন যেগুলেযা আমযালের আলি যথলকই জযানযা থযাকযার 
কথযা ক্েে। আমরযা েখন িযালফে হলে আক্ে তখন ক্তক্ন 
আমযালের একট্ সতকভু কলর ক্েলছেন মযাত্র।

�োফমম আদনোফনর উদোহরতে অতনকটো এমন:

- এক এেযাকযাে রযালতর িভীলর আগুন যেলিলে। যকউ 
যটর পযালছে নযা। েূর যথলক একজন অপক্রক্িত ম্সযাক্ফর 
যেখলত যপলে পযাহযালড় উলঠ ক্িৎকযার কলর এেযাকযাবযাসীলক 
যডলক বেলেন, যহ এেযাকযাবযাসী! দ্রুত জযাগ্ত হন। 
আপনযালের বক্স্লত আগুন যেলিলে। সব প্লড় েযাই হলে 
যিে।

- ক্কংবযা এক এেযাকযাে সকলের অলিযািলর শত্রু হযামেযা 
করলত আসলে। েূর পযাহযাড় যথলক একজন যেখলত যপলে 
এেযাকযাবসীলক সতকভু করযার জন্য ক্িৎকযার করলেন।

এ ধরলনর যক্ষলত্র যকউ ক্দ্মত করলব নযা যে, উতি অজযানযা 
অলিনযা যেযালকর ক্িৎকযালর সযাড়যা ক্েলে জযাগ্ত হওেযা 
ও সতকভু হওেযা সমলের েযাক্ব। মযাজহুে যেযালকর এ 
ক্িৎকযারলক যকউ ফলতযােযা বেলব নযা। তযার ডযালক সযাড়যা 
ক্েলে যকউ মযাজহুে যথলক ফলতযােযা যনেযা হলছে বেলব 
নযা। একথযাও যকউ বেলব নযা যে, তযার ডযালক সযাড়যা ক্েলে 
আগুন ও শত্রু বযাক্হনীর ব্যযাপযালর সতকভু হলে বযা যখযাঁজ 
খবর ক্নলে হযারযাম হলব।

অতএব, ভেযানক যকযান ক্কে্লত কযালরযা ডযালক সতকভু 
হওেযা এক ক্জক্নস আর মযাজহুে যথলক ফলতযােযা যনেযা 
আলরক ক্জক্নস। এলকবযালর যমযাটযাব্ক্দ্ধর বযা ম্আক্নে নযা 
হলে আশযাকক্র এলত যকউ ক্দ্মত করলব নযা।

ক্রআলন কযারীলম আল্যাহ তযাআেযা এর ে্’ক্ট েৃটিযান্ত 
আমযালের সযামলন ত্লে ধলরলেন- 

দষৃ্োন্ ১
আল্যাহ তযাআেযা আনতযাক্কেযাবযাসীর ক্হেযােযালতর জন্য 
ক্তনজন রযাসূে পযাঠযালেন। তযারযা রযাসূেলের ক্মথ্যযাবযােী 
সযাব্যস্ করে এবং হত্যযার হুমক্ক ধমক্ক ক্েলত েযািে। 
এেযাকযার যশষ প্রযালন্ত হযাক্বব নযামক এক যেযাক বযাস 
করলতন। ক্তক্ন যনককযার ক্েলেন। ঘটনযা শুনলত যপলে 
ক্তক্ন কওলমর মযােযাে ে্লট আসলেন এবং কওমলক 
আহ্যান জযানযালেন, যতযামরযা রযাসূেলেরলক যমলন িে। 
এলতই যতযামযালের কযাক্মেযাক্ব। আল্যাহ তযাআেযা ইরশযাে 
কলরন, 
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 َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى قَاَل اَيقـَْوِم اتَِّبُعوا
اْلُمْرَسِلنَي )٠2(

“শহণরর েভূর প্রযান্ত কথণক এক ি্বতি কেৌণে আস�। 
ি�ণ�যা, কহ আমযার কওম! কতযামরযা রযাসভূ�ণের অনুসরে 

কর।”

- ইয়ালসন ২০

আমরযা েখন ক্রআন স্ন্যাহ যথলক এবং ইসেযাম ও 
ম্সেমযানলের ন্সরত যথলক ক্পেপযা হলে যিক্ে তখন 
তযাক্মম আেনযাক্নর মলতযা যেযালকরযা আমযালের যডলক 
বেলেন, যতযামরযা ক্রআন স্ন্যাহ এবং রযাসূে ও সযাহযাবযালে 
যকরযালমর আেশভু আঁকলড় ধর। স্পটি যে, এটযা মযাজহুে 
যথলক ইেম যনেযা নযা। ক্তক্ন ঐ েরক্ে যেযাকক্টর মলতযা 
শুধ্ এতট্ক্ আহ্যান জযানযালছেন যে, যতযামরযা রযাসূে ও 
সযাহযাবযালের আেশভু আঁকলড় ধর।

দষৃ্োন্ ২
মূসযা আেযাইক্হস সযােযাম ক্কবক্তলক হত্যযা কলর যফেলেন। 
ক্ফরযাউলনর কযালে সংবযাে যপঁলে যিে। যস তযার মন্ত্রী 
পক্রষলের সযালথ পরযামলশভু বলসলে। ক্সদ্ধযান্ত হলছে যে, 
তযারযা মূসযা আেযাইক্হস সযােযামলক হত্যযা কলর যফেলব। 
এক যেযাক মূসযা আেযাইক্হস সযােযালমর প্রক্ত েরক্ে ক্েলেন। 
ক্তক্ন যিযাপলন এক সংক্ক্ষপ্ত পথ ধরলেন এবং বসন্যলের 
আলিই মূসযা আেযাইক্হস সযােযালমর কযালে যপঁলে যিলেন। 
যিযাপন ষড়েলন্ত্রর ব্যযাপযালর সতকভু কলর পযাক্েলে যেলত 
বেলেন। আল্যাহ তযাআেযা ইরশযাে কলরন,

ِإنَّ قَاَل اَيُموَسى  َيْسَعى  اْلَمِديَنِة  َأْقَصى  ِمْن   َوَجاَء رَُجٌل 
 اْلَمأَلَ يَْمتَُِروَن ِبَك لِيـَْقتـُُلوَك فَاْخُرْج ِإيّنِ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي
ِمَن نَِّيِن  َربِّ  قَاَل  يـَتـََرقَُّب  َخائًِفا  ِمنـَْها  َفَخَرَج   )٠2( 

اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي )١2(
“শহণরর েভূর প্রযান্ত কথণক এক ি্বতি কেৌণে আস�। 
আরে কর�, কহ মভূসযা! পবরষেিে্ব আপনযার ি্যাপযাণর 
পরযামশ্ব করণছ কয, তযারযা আপনযাণক হত্যা কণর কে�ণি। 
অতএি, আপবন (শহর কছণে) কিবরণে যযান। বনশ্চেই 
আবম আপনযার একেন বহতযাকযাঙ্ী। এণত বতবন ভণে 
ভণে পবরবথিবতর প্রবত নের করণখ (সতক্বতযার সবহত) 
কসখযান কথণক কিবরণে পেণ�ন। কেযােযা করণ�ন, কহ 
আমযার রি! েযাব�ম কওম কথণক আপবন আমযাণক মবুতি 

বেন।”
–কাসাস ২০-২১

আজ ম্সক্েমলের হযােতও এমন। ক্ফফযারলিযাষ্ঠী ও তযালের 
েযােযােরযা উম্যাহর ক্বরুলদ্ধ ভেযানক ষড়েন্ত্র পযাকযালছে। 

তযাক্মম আেনযাক্নর মলতযা েরক্ে যেযালকরযা কওমলক যিযাপলন 
যিযাপলন সতকভু করলেন। এটযা ফলতযােযা ও ইেম যনেযার 
ক্বষে নে, ক্বপলে সতকভু করযার ক্বষে। অতএব, ক্িক্ন নযা 
জযাক্ন নযা- এসব বলে জনসযাধযারেলক এ ধরলনর েরক্ে 
যেযালকর বেযান যথলক ক্বরত রযাখযার অথভু মূসযা আেযাইক্হস 
সযােযামলক ক্ফরআউলনর হযালত ত্লে ক্েলত সহযােতযা করযা। 
ক্বলশষত আমরযা স্পটিই যেখক্ে যে, তযারযা ক্নলজরযাও ক্কে্ 
বেলে নযা, বরং তযালের অলনলক েযামযানযার ক্ফরআউনলের 
পলক্ষ েযােযাক্ে করলে।

চোর. 
অক্ধকন্তু তযাক্মম আেনযাক্ন ধরলনর ব্যক্তিলের যে অলথভু 
মযাজহুে বেযা হলছে তযারযা যস অলথভু মযাজহুে নন। তযাক্মম 
আেনযাক্নলক মযাজহুে বেযা যেলত পযালর এমন ব্যক্তির 
যক্ষলত্র, যে জীবলনর এই প্রথম তযাক্মম আেনযাক্নর একটযা 
বেযান ইউক্টউলব যেখলত যপলেযা। এর আলি যস তযাক্মম 
আেনযাক্ন সম্পকভু ক্কে্ জযালন নযা। কযালরযা কযাে যথলক তযার 
ব্যযাপযালর ক্কে্ শুলনওক্ন। ক্তক্ন ভযাে নযা মন্দ, ক্বেআক্ত 
নযা আহলে হক, েরবযাক্র নযা েরক্ে- ক্কে্ই জযালন নযা। 
এ ধরলনর ব্যক্তির যবেযাে বেযা যেলত পযালর যে, তযাক্মম 
আেনযাক্ন মযাজহুে। তযার যবেযাে আমরযা বেলবযা নযা যে, 
আপক্ন তযাক্মম আেনযাক্ন যথলক ইেম ক্নন। বরং েযািযাই 
বযােযাই কলর ক্নলত বেলবযা।

পক্ষযান্তলর সযাধযারেত েযারযা তযাক্মম আেনযাক্নর বেযান শুলনন, 
তযারযা ক্বক্ভন্ মযাধ্যলম স্পটি কলরই জযানলত যপলরলেন যে, 
তযাক্মম আেনযাক্ন একজন হকপন্ী ও েরক্ে মযান্ষ। ক্তক্ন 
ক্রআন হযাক্েলসর আলেযালক হক ও সত্য কথযা বলেন। 
উম্যাহর ে্শমন ও েরবযাক্রলের ষড়েন্ত্র, কূটলকৌশে ও 
অপব্যযাখ্যযার ব্যযাপযালর উম্যাহলক সতকভু কলরন। অনেযাইন-
অফেযাইন সব ক্মক্েলে এমন অলনক মযাধ্যলম ক্তক্ন ক্বষেক্ট 
জযানলত ও অন্ধযাবন করলত যপলরলেন যে, এ ব্যযাপযালর 
তখন আর সলন্দহ থযালক নযা। ক্তক্ন তখন ঐ ব্যক্তির মলতযা 
নন, ক্েক্ন যকযালন জযানযা শুনযা েযাড়যাই জীবলনর প্রথম যকযালনযা 
বতিযার বেযান ডযাউনলেযাড করলেন।

�োফমম আদনোফনতদর ফবয়ষটো অতনকটো এমন:

- যকযালনযা রযালষ্ট্রর যকন্দ্রীে যনতৃত্ব যথলক ে্লেকজন 
ক্নভভুরলেযাি্য েূত মযারফত যকযালনযা ফরমযান আসলেযা। 
এরপর যস ফরমযান েড়যালত েড়যালত সযারযা যেলশর আনযালি 
কযানযালি েক্ড়লে যিে।

- ক্কংবযা যকযালনযা রযালষ্ট্রর রযাষ্ট্রীে ওলেবসযাইলটর মযাধ্যলম 
বযা যডইক্ে সংবযাে বযা খবলরর মযাধ্যলম জনিেলক সতকভু 
করযা হলেযা, অক্িলরই আমযালের যেলশ শত্রু বযাক্হনী হযামেযা 
করলব। সকলে সতকভু থযাকলবন। ক্কংবযা যেলশ কলরযানযা 
ভযাইরযাস েক্ড়লে পলড়লে। সকলে সযাবধযান।
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- ক্কংবযা ইসেযামী ক্খেযাফলত রযাষ্ট্রীেভযালব একক্ট ওলেবসযাইট 
যখযােযা হলেযা। যসখযালন রযালষ্ট্রর পক্ষ যথলক জনসযাধযারলের 
ইসেযালহর জন্য ক্নেক্মত বেযান আপলডট যেেযা হে। 
বতিযালের সম্পলকভু জনিে ক্কে্ জযালন নযা। তলব বেযালনর 
সযালথ বতিযার নযাম ও যেলশর নযাম যেেযা থযালক। এভযালব 
িেলত িেলত কলেকজন বতিযা প্রক্সদ্ধ হলে যিলেন। 
সকলে তযালের নযাম জযালন। তযালের ভযাে মলন কলর। রেদ্ধযা 
কলর। তযালের বেযালনর অলপক্ষযাে থযালক।

এ ধরলনর যক্ষলত্র যকউ বেলব নযা যে, মযাজহুে। তযার কথযা 
ক্বশ্যাস করযা বযা তযার বেযান শুনযা হযারযাম। … ইত্যযাক্ে।

অতএব, তযাক্মম আেনযাক্নলক মযাজহুে বেযার আলি শরেী 
েৃক্টিলকযাে যথলক তযার হযাইক্সে্যযাত ক্নলে আবযারও ক্ফক্কর 
করযার আহ্যান জযানযাক্ছে। ক্নলজর মনমলতযা একটযা বলে 
ক্েলে জযাক্তলক ক্বভ্যান্ত করলে এর েযােভযার আপনযালকই 
ক্নলত হলব। আর আল্যাহ তযাআেযা ভযাে কলরই জযালনন, 
ইসেযাহ কযার উলদ্শ্য আর ক্বভ্যাক্ন্ত েড়যালনযা কযার উলদ্শ্য।

অক্ধকন্তু আমরযা এ কথযাও বক্ে নযা যে, আপনযারযা অন্ভযালব 
তযাক্মম আেনযাক্নলের কথযা ক্বশ্যাস কলর আমে শুরু করুন। 
বরং আপনযারযা ক্নলজরযাই েযািযাই বযােযাই কলর যেখ্ন, তযারযা 
সত্য বলেন ক্ক’নযা। যিযাখ যতযা আপনযালেরও আলে। 
আর বতভুমযান ক্বশ্ পক্রক্স্ক্ত যতযা আপনযালের যিযালখরই 
সযামলন। ফরলে আইন পক্রমযাে ইেম অজভুন করযা সকলের 
উপর ফরে। তযাক্মম আেনযাক্নরযা যতযা যকবে সতকভু কলর 
েযালছেন। বযাক্ক েযাক্েত্ব ক্কন্তু আপনযালেরই। ওেযাল্যাহু 
স্বহযানযাহু ওেযাতযাআেযা আ’েযাম। 

ALQALAM 

Senior Member

মযাশযাআল্যাহ! 

আে যবটযা যেক্খ যক 
যঠকযাস!? যতযারযা েতই 

ষড়েন্ত্র কক্রসনযা যকন ভযাক্বসনযা যসটযা তযাওহীেবযােীলের 
ক্ষক্ত হলছে, বরং যসটযাে তযাওহীেীলের আলরযা যবক্শ 
েযাভ! হেলতযা আলি মযান্ষ েেীেহীনভযালব তযাক্মম আে 
আেনযানী হযাক্ফজযাহুল্যাহু তযােযােযালক ভযালেযাবযাসলতযা েযাহযা 
েেীেক্ভক্তিক ভযালেযাবযাসযার যিলে েূবভুে, ক্কন্তু আজ যথলক 
তযারযা েেীেক্ভক্তিক ভযালেযাবযাসলব আর ক্বভ্যান্ত কযারীলের 
ক্হংসযার আগুলন যপল্যাে পড়লব, কযারে ষড়েন্ত্র ত্ক্ম েযাই 
কলরযানযা যকন(?) যতযামযার স্রটিযার যকৌশলের কযালে ত্ক্ম 
ক্কে্ই নও! স্বহযানযাল্যাক্হ মযা আ’েযােযাক! 

যহ ক্হংস্ক ত্ক্ম মলর েযাও! যকননযা ক্হংসযার এই আগুন/
কটি 

মৃত্্য েযাড়যা যকউই যনভযালত পযালরনযা

যশখ সো’দী

ইেযা আল্যাহ, আপক্ন ভযাই এর ইেলম আলরযা বযারযাকযাহ 
ক্েন! ইেযা আল্যাহ, উনযার দ্ীক্ন সকে প্রলিটিযালক কব্ে 
কলর ক্নন! দ্ীলনর সকে ক্খেমযাে উনযালকও শযাক্মে রযালখন! 
শযাহযােযালতর যেৌেলত ভযাইলক আনক্ন্দত করুন! জযান্যালতর 
স্-উচ্চ মযাকযালম কক্েজযার ট্কলরযা প্রযালের যিলেও ক্প্রে 
যেযাদ্ধযা নবী হেরত ম্হযাম্ে সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ ওেযা 
সযাল্যাম-এর সঙ্ী ক্হলসলব কব্ে কলর ক্নন! আক্মন! 
আক্মন! আক্মন! ইেযা রব্যাে আেযাক্মন!! 

হে শযাহযােযাহ নযাহে ক্বজে।

এ থপাতটের সাতে প্রাসলগিক অন্য একলট থপাতটের লকছু 
কতমনট:

১/ Bara ibn Malik 

Senior Member

তথযাকক্থত আহলে হযাক্েস,, ক্প্রে আহলে হযাক্েস ভযাইলেরযা, 
কথযা বে্ন ক্রআন স্ন্যাহর েক্েলের ক্ভক্তিলত। আপনযারযা 
অতীলত তযাক্েবযান - আে কযােেযার ক্বলরযাক্ধতযা কলরলেন, 
ক্কন্তু েখন তযাক্েবযানলের ক্বজে যেখলেন, তখন 
আপনযালের শযাইখরযা কথযা পযাক্টেলে তযাক্েবযালনর পলক্ষ 
বেযা শুরু কলর ক্েলেযা!! একজন আক্েম কীভযালব ক্বলশ্র 
হযাে অবস্যা নযা যজলন বলেন। আমরযা আপনযালের শত্রু 
নে, আপনযারযা আমযালেরলক েতই আঘযাত করুন, আমরযা 
আপনযালের আঘযাত করলবযা নযা, ইনশযাআল্যাহ। আমযালের 
টযালিভুট হলেযা কযালফর ও নযাক্স্করযা। আমরযা আপনযালের 
ক্বলরযাক্ধতযার কযারলে ঘলর বলস েযালবযা নযা। আর আপনযারযা 
ক্জহযালের ফেযাফে েক্ষ করলেন। আপনযারযা েযালের সমীহ 
কলরন, আমরযা তযালেরলক আফিযান যথলক ক্পক্টলে যবর 
কলর ক্েলেক্ে। সযামলন ইনশযা-আল্যাহ যসযামযাক্েেযা যথলকও 
যবর কলর যেওেযা হলব, ইনশযা- আল্যাহ।

২/ salahuddin aiubi 

Senior Member

এটযার সে্তির আলে। মযাজহুে ব্যক্তি যথলক ইেম 
যনওেযা হযারযাম কখন যসটযা আব্্ল্যাহ ক্বন আব্্র রযাজ্জযাক 
সযালহবলক ব্েযালত হলব। যে ইেমটযা শুধ্ যশযানযার উপর 
ক্নভভুরশীে, যকযান বযাস্ব প্রমযাে যনই যসলক্ষলত্র কযার যথলক 
ইেমটযা যনওেযা হে, যসটযা িভীরভযালব েযািযাই করলত হলব। 
ক্কন্তু যেখযালন প্রলত্যকটযা কথযার প্রমযাে মযান্লষর হযালতর 
নযািযালের ক্কতযাবগুলেযালতই পযাওেযা েযালছে, যসখযালন ব্যক্তি 
যকযান ক্বষেই নযা।

জযানযালশযানযা ক্বশ্স্ যেযাক যথলক ইেম যনওেযার ব্যযাপযালর যে 

কতমন্ট
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হযাক্েস ও আসযারগুলেযা এলসলে, যসগুলেযা মূেত হযাক্েলসর 
সনলের ব্যযাপযালর, েখন হযাক্েলসর ক্েক্খত ভক্েেমগুলেযা 
সযারযা পৃক্থবীলত ব্যযাপকভযালব ক্নভভুরলেযাি্যভযালব েক্ড়লে 
পলড়ক্ন, তখন। ক্কন্তু এখন যতযা সব হযাক্েস ে্ক্নেযার সব 
মযান্লষর কযালে ক্েক্খত ক্কতযাব আকযালর ব্যযাপকভযালব পযাওেযা 
েযালছে। সবযার ক্নকট গ্হেলেযাি্য ক্ফকলহর ক্কতযাবগুলেযাও 
হযালতর নযািযালেই পযাওেযা েযালছে।

তযাই আব্্ল্যাহ ক্বন আব্্র রযাজ্জযাক ইমযামলের কথযার 
উলদ্শ্য, মমভু ও প্রলেযািলক্ষত্রই ব্েলত পযালরনক্ন। উক্ন 
এক জযােিযার কথযা আলরক জযােিযাে এলন েযাক্িলেলেন। 
এটযা ইেলমর মলধ্য অত্যন্ত কযাঁিযা ও প্রযাথক্মক হওেযার 
কযারলেই।

আক্ম সংলক্ষলপ শুধ্ সযারকথযাটযা বেেযাম। ভযাইলেরযা 
অতীত-বতভুমযান উেযামযালের উদৃ্ধক্তসহ ক্বস্যাক্রত বেলবন, 
ইনশযাআল্যাহ।

৩/ With Guraba 

Senior Member

আহলে হযাক্েস ভযাইলেরযা, আশযাকক্র আপনযালের ক্মল্যালত 
ইব্যাক্হম এর ইেম অজযানযা নে। ক্কন্তু আপনযালের কথযা 
কযাজ তযার উলটেযা যেখলতক্ে। আল্যাহলক ভে করুন, 
ম্সক্েমলের িেহযালর হত্যযা করযা হলছে, আর আপনযারযা 
ক্বভ্যাক্ন্ত েড়যালছেন!? এটযা কীভযালব সম্ভব হলেযা আপনযালের 
দ্যারযা??? আপনযারযা যতযা েযাবী- আপনযারযা সহীহ আক্কেযার 
উপর আলেন, তযাহলে প্রশ্ন কক্র ম্সক্েমলের পযালশ নযা 
েযাঁড়যালনযাই ক্ক েক্হহ আক্কেযার েযাবী???? এগুলেযা বন্ 
করুন। আপনযারযা ক্ক িযান??? আমরযাও আপনযালের বন্্ 
ম্হযাম্ে ক্বন সযােমযালনর মলতযা ইউএলসর ক্ক্রগুলেযার 
কযালে আত্মসমপভুে কক্র??? কখলনযাই নে। আফিযালনর 
অবস্যা আপনযালের অজযানযা নে আশযা কক্র। আর আপনযারযা 
আমযালের েতই জ্যােযাতন কলরন, আমরযা আপনযালেরলক 
ভযাইই মলন কলর েযালবযা, ইনশযাআল্যাহ। 

আল্যাহ, আপক্ন আমযালের রব। আল্যাহ, আপক্ন কলরযানযা 
ভযাইরযাস যথলক ক্বলশ্র ম্সক্েমলের ক্হফযাজত করুন 
আমীন।

৪/ যমোল্ো �োহফসন 

Junior Member

আজ সবখযালন ম্সেমযান ক্নেভুযাক্তত, উম্যাহর েরেী হক 
আলেম ক্েলে তযাগুলতর যজেখযানযা ভরপ্র,

বতভুমযান সমলে হক কথযা বেযার জন্য বযা ভযারলতর ক্বপলক্ষ 

কথযা বেযার কযারলে গুম, খ্ন করযা হলছে,

তযাই উম্যাহর পযালশ েযাঁড়যালনযার জন্য এবং ক্জহযালের 
ফরক্জেযাত আেযাে করযার জন্য এক্িলে আসলেযা

ক্কে্ সংখ্যক আলেম; েযারযা আমযালের মত ে্ক্নেযা নযামক 
ক্ক্লরর ক্পেলন নযা পলর

ক্নলজলের জীবন ক্বসজভুন ক্েলে, ক্নরযাপতিযার জন্য ক্নলজর 
নযাম, ক্ঠকযানযা যিযাপন যরলখ ঘ্মন্ত জযাক্তলক জযাক্িলে ত্েলে

আর নযামধযারী ক্কে্ আহলে হযােীস তযালের ক্পে্ ক্নলেলে, 
আমরযা জযাক্ননযা এলত তযালের ক্ক ফযােেযা আলে!!!!

আলেম হওেযা পলরর কথযা ইেম্ে হযােও নযাই 

তযাই এমন মন্তব্য কলর!!!

আমরযা সকলেই জযাক্ন, এখন সকে ম্সেমযালনর ক্জহযাে 
উপর ফরলজ আইন, 

এখন ঐ শযালেলখর ক্নকট আমযার প্রশ্ন হলেযা? আপনযার 
ক্নকট ক্ক ক্জহযাে ফরলজ আইন আেযাে করযার জন্য ইেম 
আলে েযার দ্যারযা আপক্ন এই ফরজ যথলক ম্তি হলবন???

নযা ক্ক আপনযার উপর ক্জহযাে ফরজ হেক্ন?

েক্ে থযালক তযাহলে বলেন? আধ্ক্নক ক্বশ্ ক্ফ্লরর সযালথ 
ইসেযাম ক্বজে হওেযার জন্য ে্লদ্ধর যকযান মূেনীক্ত 
অবেম্ন করলবন? নযা এমন ইেম অজভুন করযা আপনযালের 
সক্হহ হযােীলস নযাই?
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لسالم  ا
عليكم

দোজ্োত�র সোতথ চূেোন্ যুদ্ধ আপনোর দ্োরপ্রোতন্!!!
আপফন ফক এখতনো সফদেহোন???

(দলীলসমূহ ও তবরলেষণ ) পব্ব- ১

মুসাফির ভাই
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সংশয় লনরসন



  بسم هللا و احلمد هلل وحده والصالة والسالم علي من
ال نيب بعده وعلي آله ؤاصحابه ٔامجعني . ٔاما بعد.

বতভুমযালন ম্সক্েমলের মলধ্য ব্যযাপক আলেযাক্িত ক্বষে 
হলছে, ইমযাম মযাহযােী (আঃ), তৃতীে ক্বশ্ে্দ্ধ, েযাজ্জযাে ও 
ঈসযা ইবলন মযাক্রেযাম (আঃ)। আমরযা এখযালন ক্রআন, 
স্ন্যাহ, ইক্তহযাস ও বতভুমযান ক্বশ্লক সযামলন যরলখ যেখব 
েযাজ্জযালের সযালথ িূড়যান্ত ে্লদ্ধর আর কত সমে বযাক্ক 
আলে, ইনশযাআল্যাহ। যতযা িে্ন কথযা নযা বযাক্ড়লে শুরু 
কক্র। প্রথলমই সহীহ ব্খযারী থযালক একক্ট হযােীস,

قَاَل ِإْدرِيَس،  َأاَب  َع  سَِ أَنَُّه   ، اللَِّ ُعبـَْيِد  ْبَن  ُبْسَر  ْعُت   سَِ
ْعُت َعْوَف ْبَن َماِلٍك، قَاَل أَتـَْيُت النَّيبَّ صلى هللا عليه  سَِ
 وسلم يف َغْزَوِة تـَُبوَك، َوْهَو يف قـُبٍَّة ِمْن َأَدٍم فـََقاَل   "  اْعُدْد
 ِستًّا بـنَْيَ َيَدِى السَّاَعِة، َمْوِت، مثَّ فـَْتُح بـَْيِت اْلَمْقِدِس، مثَّ
اْلَماِل اْسِتَفاَضُة  مثَّ  اْلَغَنِم،  ِفيُكْم َكُقَعاِص  يَُْخُذ   ُمواَتٌن 
 َحىتَّ يـُْعَطى الرَُّجُل ِماَئَة ِديَناٍر فـََيَظلُّ َساِخطًا، مثَّ ِفتـَْنٌة اَل
 يـَبـَْقى بـَْيٌت ِمَن اْلَعَرِب ِإالَّ َدَخَلْتُه، مثَّ ُهْدنٌَة َتُكوُن بـَيـَْنُكْم
 َوبـنَْيَ َبيِن اأَلْصَفِر فـَيـَْغِدُروَن، فـََيْأُتوَنُكْم حَتَْت َثَاِننَي َغايًَة،

حَتَْت ُكلِّ َغايٍَة اثـَْنا َعَشَر أَْلًفا  "  . 
আউফ ইবন্ মযাক্েক (রযাঃ) যথলক বক্েভুত, ক্তক্ন বলেন, 
আক্ম তযাব্ক ে্লদ্ধ রযাসূে্ল্যাহ সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ 
ওেযাসযাল্যাম এর ক্নকট এেযাম। ক্তক্ন তখন একক্ট িমভু 
ক্নক্মভুত তযাব্লত ক্েলেন। রযাসূে্ল্যাহ সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ 
ওেযাসযাল্যাম বেলেন, 

ক্কেযামলতর পূলবভুর েেক্ট আেযামত িেনযা কলর রযালখযা। 

১। আমযার (রযাসূে্ল্যাহ ملسو هيلع هللا ىلص) মৃত্্য, 

২। তযারপর বযােত্ে ম্কযাদ্যাস ক্বজে, 

৩। তযারপর যতযামযালের মযালে ঘটলব মহযামযারী, বকরীর 
পযালের মহযামযারীর মত (এই মহযামযারী দ্যারযা আল্যাহ তযােযােযা 
সযাহযাবীলের বংশধরলক ও তযাঁলের শযাহযােত নসীব করলবন 
এবং তযাঁলের আমেসমূহ পক্রশুদ্ধ করলবন। ইবলন মযাজযাহ: 
নং ৪০৪২)।

৪। সম্পলের প্রযাি্েভু, এমনক্ক এক ব্যক্তিলক একশ’ েীনযার 
যেওেযা সল্বেও যস অসন্তুটি থযাকলব।

৫। তযারপর এমন এক ক্ফতনযা আসলব েযা আরলবর প্রক্ত 
ঘলর প্রলবশ করলব।

৬। তযারপর ে্দ্ধ ক্বরক্তর ি্ক্তি-েযা যতযামযালের ও 
যরযামকলের (খৃটিযানলের) মলধ্য সম্পযাক্েত হলব। এরপর 
তযারযা ক্বশ্যাসঘযাতকতযা করলব এবং আক্শক্ট পতযাকযা 
উলতিযােন কলর যতযামযালের যমযাকযাক্বেযাে আসলব; প্রলত্যক 

পতযাকযা তলে বযার হযাজযার বসন্য েে থযাকলব (এই ে্লদ্ধর 
পলর হলব েযাজ্জযালের সযালথ ে্দ্ধ -স্নযালন ইবলন মযাজযাহ)

[সহীহ ব্খযারী (ইফযাঃ) ২৯৫২ , ৩১৭৬ ; (স্নযালন ইবলন 
মযাজযাহ: কেহ-ক্বপেভুে নং ৪০৪২)]।

যেলহত্ রযাসূে্ল্যাহ ملسو هيلع هللا ىلص এই ক্বষেগুলেযা ধযারযাবযাক্হকভযালব 
বেভুনযা কলরলেন, তযাই এ ক্বষলে আমরযা ক্নক্শ্চত যে, 
এই ক্বষেগুলেযা ধযাবযাক্হকভযালবই ঘটলব। তযাই আস্ন! 
পেভুযােরিলম ক্বষেগুলেযা ক্নলে ক্বললেষে কক্র:

১। আমযার (রযাসূে্ল্যাহ ملسو هيلع هللا ىلص) মৃত্্য:

১১ ক্হজরীর রক্বউে আওেযাে মযালস ক্প্রে নযাবী ম্হযাম্ে 
রযাসূে্ল্যাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইক্ন্তকযাে কলরন (আে-ক্বেযােযা ওেযান 
ক্নহযােযা, ষষ্ঠ খণ্ড)। এেযাড়যাও আক্েশযা (রযাঃ) বলেন, যেক্েন 
আমযার পযােযা আসলেযা, যসক্েন আল্যাহ তযাঁলক (রযাসূে্ল্যাহ 
 আমযার কণ্ঠলেশ ও বলক্ষর মযালে (যহেযান যেওেযা (ملسو هيلع هللا ىلص
অবস্যাে) রূহ কবে করলেন এবং আমযার ঘলর তযাঁলক 
(রযাসূে্ল্যাহ ملسو هيلع هللا ىلص) েযাফন করযা হে। {সহীহ ব্খযারী (ইফযাঃ) 

অধ্যযােঃ ২০/ জযানযােযা (اجلنائز  হযাক্েস নম্রঃ ,(كتاب 
১৩০৬ }

২ । তযারপর বযােত্ে ম্কযাদ্যাস ক্বজে:

বযােত্ে ম্কযাদ্যাস ম্সক্েমলের প্রথম ক্কবেযা। 
১৫/১৬ক্হজরীলত হজরত ওমর ইবলন খযাতিযাব (রযাঃ) বযােত্ে 
ম্কযাদ্যাস ক্বজে কলরন (আে-ক্বেযােযা ওেযান ক্নহযােযা, সপ্তম 
খণ্ড, পৃ-১০৭ ই.ফযা.), (মহযাপ্রেে- আব্্র রহমযান আক্রফী 
পৃ: ৩২)। এেযাড়যাও সযােযাহউক্দ্ন আইে্বী (রহঃ) ৫৮৩ 
ক্হজরী সলন প্নরযাে ক্বজে কলরন( মহযাপ্রেে- আব্্র 
রহমযান আক্রফী পৃ: ৩২)।

স্তরযাং ক্দ্তীে আেযামত বযােত্ে ম্কযাদ্যাস ক্বজে তযাও 
সম্পন্ হলেলে। হেলতযা অলনলকই বেলত পযালরন যে 
এখনলতযা ম্সক্েমলের হযালত নযাই, তযাহলে আেযামত ক্ক 
কলর পূরে হে? যেখ্ন! ভযালেযা কলর যখেযাে করলে 

যেখলবন যে, ক্বক্জত হওেযা )فـَْتُح بـَْيِت اْلَمْقِدِس( শতভু, 
ক্বক্জত থযাকযা শতভু নযা। এেযাড়যাও আপনযারযা জযালনন যে 
ক্কেযামলতর পূলবভু ম্জযাক্হেলের হযালত আবযার বযােত্ে 
ম্কযাদ্যাস ক্বজে হলব। ইনশযাআল্যাহ।

৩। তযারপর যতযামযালের মযালে ঘটলব মহযামযারী, বকরীর 
পযালের মহযামযারীর মত:

মহযামযারী আল্যাহ তযােযােযার পক্ষ যথলক এক আজযাব, 
ক্কন্তু ম্ক্মনলের জন্য রহমত। মহযামযারীর মযাধ্যলম আল্যাহ 
তযােযােযা কযালফরলের শযাক্স্ যেন, আর ম্ক্মনলের শযাহযােযাত 
নসীব কলরন এবং তযালের আমেসমূহ পক্রশুদ্ধ কলরন 
(সহীহ ব্খযারী -ইফযাঃ হযাক্েস নং ৬৫০৩ (সূনযালন নযাসযাঈ 
- ইফযাঃ হযাক্েস নং ২০৫৮ - সক্হহ)।
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বযােত্ে ম্কযাদ্যাস ক্বজলের পর যে মহযামযারী প্রকযাক্শত 
হলব যসই ক্বষলে রযাসূে্ল্যাহ ملسو هيلع هللا ىلص বলেন,

ُ ِبِه  فـَْتُح بـَْيِت اْلَمْقِدِس مثَّ َداٌء َيْظَهُر ِفيُكْم َيْسَتْشِهُد اللَّ
َذرَارِيَُّكْم َوأَنـُْفَسُكْم َويـُزَكِّي ِبِه َأْمَواَلُكْم

“িযাইতু� মকুযাদ্যাস বিেে। অতঃপর কতযামযাণের 
মণধ্ এক মহযামযারী ছবেণে পেণি, যযার দ্যারযা আল্যাহ 
কতযামযাণের িংশধরণক ও কতযামযাণেরণক শযাহযােত 
নসীি করণিন এিং কতযামযাণের আম�সমভূহ পবরশুদ্ধ 

করণিন।”

(সুনাতন ইবতন মাজাহ, অ্যোয়ঃ ৩০/ কিহ-লবপে্তয় 

 হযাক্েস নং ৪০৪২-তযাহকীক আেবযানীঃ : (كتاب الفنت)
সহীহ।)

 فـَْتُح بـَْيِت اْلَمْقِدِس مثَّ ُمْواَتٌن يَُْخُذ ِفيُكْم َكُقَعاِص اْلَغَنِم
“িযােতু� মকুযাদ্যাস বিেে, তযারপর কতযামযাণের মযাণঝ 

ঘটণি মহযামযারী, িকরীর পযাণ�র মহযামযারীর মত’

(সহীহ বখুারী- ইফাঃ - হািীস নং ২৯৫২)

উপক্রউতি হযােীস ে্ইক্ট যথলক এটযা স্পটি যে, এই 
মহযামযারী সযাহযাবীলের মযালে এবং তযাঁলের বংশধরলের 
মযালে প্রকযাক্শত হলব। যকননযা, রযাসূে্ল্যাহ ملسو هيلع هللا ىلص যতযামযালের 

বংশধরলক ও যতযামযালেরলক )َوأَنـُْفَسُكم  )َذرَارِيَُّكْم 
স্পটিভযালব উলল্খ কলরলেন। যেমন,

ক্দ্তীে খেীফযা হজরত উমর ক্বন খযাতিযাব (রযাঃ) এর 
শযাসনযামলে বযােত্ে ম্কযাদ্যাস ক্বজলের ে্ই বের পর 
১৮ক্হজরীলত “আমওেযাে মহযামযারীর” ঘটনযা ঘলট। এই 
মহযামযারীলত প্রযাে পঞ্চযাশ হযাজযার ম্সেমযান মযারযা েযাে। 
হজরত ম্েযাজ ক্বন জযাবযাে (রযাঃ), আব্ উবযােেযাহ (রযাঃ), 
শুরযাহক্বে ক্বন হযাসযানযা (রযাঃ), ফজে ক্বন আব্যাস ক্বন 
আব্্ে ম্তিযাক্েব (রযাঃ) এর মত ক্বখ্যযাত সযাহযাবীিে এই 
মহযামযারীলত ইলন্তকযাে কলরন (মহযাপ্রেে- আব্্র রহমযান 
আক্রফী পৃ: ৩৩), (আে-ক্বেযােযা ওেযান ক্নহযােযা, সপ্তম খণ্ড, 
পৃ-১৪৫, ১৪৬ ই.ফযা.)।

‘আবে্ল্যাহ ইবন্ ‘আক্মর (রহঃ) হলত বক্েভুত আলে যে, 
‘উমযার (রযাঃ) ক্সক্রেযা েযাবযার জন্য যবর হলেন। এরপর 
ক্তক্ন ‘সযারি’ নযামক স্যালন যপঁেলে তযাঁর কযালে খবর 
এে যে ক্সক্রেযা এেযাকযাে মহযামযারী যেখযা ক্েলেলে। তখন 
‘আবে্র রহমযান ইবন্ ‘আওফ (রযাঃ) তযাঁলক জযানযালেন যে, 
রযাসূে্ল্যাহ সযাল্যাল্যাহু আেযাইক্হ ওেযাসযাল্যাম বলেলেনঃ েখন 
যতযামরযা যকযান স্যালন এর ক্বস্যালরর কথযা যশযান, তখন যস 
এেযাকযাে প্রলবশ কলরযা নযা; আর েখন এর ক্বস্যার ঘলট, 
আর যতযামরযা যসখযালন অবস্যান কর, তযাহলে তযা যথলক 

পযাক্েলে েযাওেযার ক্নেলত যসখযান যথলক যবক্রলে যেলেযা নযা। 
[সহীহ ব্খযারী (তযাওহীে): হযাক্েস নং ৫৭৩০ (আধ্ক্নক 
প্রকযাশনী- ৫৩১০, ইসেযাক্মক ফযাউলডেশন- ৫২০৬)]

৬৭ ক্হজরী, ৮৭ ক্হজরী, ১১৯ ক্হজরী এবং ১৩৬ ক্হজরীলত 
কলেকবযার এ ভেযানক মহযামযারী সংঘক্টত হলেক্েে

[সহীহ ম্সক্েম (হযাঃ একযালডমী) অধ্যযােঃ ০। ম্কযাদ্যামযাহ 

(ভূক্মকযা))املقدمة(  হযাক্েস নম্রঃ ৭ এর টীকযা]।

এেযাড়যাও পৃক্থবীর ইক্তহযাস পেভুযালেযািনযা করলে যেখযা 
েযাে আল্যাহ তযােযােযা মহযামযারী ক্েলে অলনক বযার-ই 
পৃক্থবীবযাসীলক শযাক্স্ ক্েলেলেন। মহযামযাক্রলত শতশত নির 
সভ্যতযা ক্বে্প্ত হলে েযাে। যেমন,

৬০০ শতলক ে্ক্নেযাে ৪০%, ৭৩৫-৭৩৭ এই ে্ই বেলর 
জযাপযালন এক তৃতীেযাংশ মযান্ষ মযারযা েযাে। বযাইজযানটযাইন 
সযাম্রযাজ্য ধ্ংস হলে েযাে। ১৬ শতলক ম্যযাক্ক্সলকযালত 
৮০%, ইতযাক্েলত ৩ েক্ষ , ে্ক্নেযাব্যযাপী ফ্রক্স, ইনফ্্লেঞ্যা, 
টযাইফলেড, অজযানযা যরযালি অসংখ্য মযান্ষ মযারযা েযাে। এক্শেযা 
ও ইউলরযালপ মযারযা েযাে ৫ যকযাক্ট । ১৪’শ শতযাব্ীলত ক্বলশ্র 
জনসংখ্যযা ৪৫০ ক্মক্েেন যথলক ৩৫০-৩৭৫ ক্মক্েেলন 
যনলম আলস। যষযাড়শ ও সপ্তেশ শতযাব্ীলত আলমক্রকযা 
মহযালেলশ প্রযাে ৫ যকযাক্ট ৬০ েযাখ, ১৬৩৩ সযালে প্রযাে 
২ যকযাক্ট, ১৬৬৫ সযালের ক্েলক েডেলনর জনসংখ্যযার ২০ 
শতযাংশ মযারযা েযাে। ১৭৯৩ সযালে প্রযাে ৪৫ হযাজযার, ১৮৫৫ 
সযালে প্রযাে যেড় যকযাক্ট, ১৯১৮ সযালে ৫ যকযাক্ট, ১৭২০ 
সযালে ২০ যকযাক্ট মযান্ষ মযারযা েযাে। ১৮২০ সযালে এক্শেযাে 
কলেরযা যরযালি মযারযা েযাে েক্ষ েক্ষ মযান্ষ এবং আক্ফ্রকযা 
ইউলরযালপ বসন্ত যরযালি মযারযা েযাে ৩৫ েক্ষ মযান্ষ। ১৯১৮ 
যথলক ১৯১৯ সযালে প্রযাে ৫ যকযাক্ট, ১৯২০ সযালে ৫ 
যকযাক্ট মযারযা েযাে। ২০১২ সযালে প্রথম যসৌক্ে আরলব মযাসভু 
আক্বষৃ্কত হে এবং যসখযালন আরিযান্তলের ৩৫শতযাংশ মযারযা 
েযাে। যসৌক্ে আরব েযাড়যাও এর উপক্স্ক্ত েক্ষ করযা যিলে 
ওমযান, আরব আক্মরযাত, ক্মসর ইত্যযাক্ে মধ্যপ্রযালি্যর যবশ 
কক্ট যেলশ। উইক্কক্পক্ডেযা

স্তরযাং আমরযা বেলত পযাক্র যে, তৃতীে আেযামত 
“মহযামযারী” তযাও বযাস্বযােন হলে যিলে, েযা হযােীস ও 
ইক্তহযাস দ্যারযা প্রমযাক্েত। 

ইনশযাআল্যাহ বযাক্ক ক্তনক্ট আেযামত ক্নলে সযামলনর পলবভু 
আলেযািনযা করযা হলব।

ম্জযাক্হেলের জন্য যেযােযা করলত অবলহেযা করলবন নযা 
(অন্লরযাধ)।
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স�োমবোর ও বৃহস্পতিবোররর সরোযো,
প্রতিতিন অন্তি এক পোরো সকোরআন সিলোওয়োি
- এইগুরলো হরছে মুজোতহতিরনর অন্তররর স�োরোক;

আমরো আমল করতি সিো?

মুজোতহতিরনর জন্য সিোয়ো কররি আমরো ভুরল নো যোই




